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um indivíduo para desempenhar funções na Delega-
ção Económica e Comercial de Macau, junto da
Organização Mundial do Comércio, em Genebra. .

Aviso do Chefe do Executivo n.º 12/2005, que manda
publicar o texto da Convenção sobre o Procedimento
de Prévia Informação e Consentimento para Deter-
minados Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio
Internacional, adoptada em Roterdão, em 10 de Se-
tembro de 1998, bem como a parte útil da notificação
efectuada pela República Popular da China relativa à
aplicação desta Convenção na Região Administra-
tiva Especial de Macau. .............................................

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça:

Extracto de despacho. .....................................................
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行政長官辦公室：

第 204/2005 號行政長官批示，以臨時定期委任方
式，委任一名人士赴澳門駐世界貿易組織經濟貿
易辦事處（日內瓦）任職，可續期。 ...............

第 12/2005 號行政長官公告，命令公佈一九九八年
九月十日在鹿特丹簽署的《關於在國際貿易中對
某些危險化學品和農藥採用事先知情同意程序的
鹿特丹公約》及中華人民共和國所作的通知書之
有用部分適用於澳門特別行政區。 ...................

行政法務司司長辦公室：

批示摘錄一份。 .........................................................
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adjunto-técnico especialista, nove de adjunto-técnico
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Lista provisória do candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de uma vaga de adjunto-técnico principal. ..

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes:

Lista classificativa dos candidatos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de três vagas de técnico principal. ...........

Lista classificativa do candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de uma vaga de adjunto-técnico especialista.

Capitania dos Portos:

Anúncio sobre a afixação das listas provisórias dos can-
didatos aos concursos comuns, de acesso, documentais,
condicionados, para o preenchimento de duas vagas
de controlador de tráfego marítimo principal e uma de
hidrógrafo especialista. ..............................................

Anúncio sobre a afixação da lista provisória dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de três vagas de
oficial administrativo principal. ................................

Anúncio sobre a afixação da lista definitiva do candidato
ao concurso comum, de ingresso, com prestação de
provas, para o preenchimento de uma vaga de técnico
superior de 2.ª classe, área de tradução chinês-inglês.

Anúncios notariais e outros

World Chinese Badminton Association. — Estatutos.

澳門民生協進會. — Alteração dos estatutos. ...............

Associação dos Antigos Alunos da Universidade de
Ciência e Tecnologia de Macau. — Estatutos. ........

澳門中西醫結合研究會. — Estatutos. ...........................

Associação Fraternal Baiyun Guangzhou de Macau. —
Estatutos. ....................................................................

Associação de Agricultores de Macau. — Alteração dos
estatutos. .....................................................................

Igreja Baptista Sha Lei Tau. — Alteração dos estatutos.

Associação de Beneficência Meng Tak. — Estatutos. .

文化局佈告：

公告一則，關於張貼為填補顧問高級技術員四
缺、主任翻譯四缺、首席高級技術員八缺、首
席高級資訊技術員兩缺、特級技術員兩缺、首
席技術員三缺、特級資訊督導員一缺、特級技
術輔導員七缺、首席技術輔導員九缺、特級助
理技術員兩缺、首席助理技術員三缺、首席行
政文員兩缺及一等文員十五缺，以文件審閱及
有限制方式進行普通晉升開考的准考人臨時名
單。 ..........................................................................

旅遊局佈告：

為填補首席技術輔導員一缺，以文件審閱及有限
制方式進行普通晉升開考的准考人臨時名單。

土地工務運輸局佈告：

為填補首席技術員三缺，以文件審閱及有限制方
式進行普通晉升開考的應考人成績表。...........

為填補特級技術輔導員一缺，以文件審閱及有限
制方式進行普通晉升開考的應考人成績表。 ..

港務局佈告：

公告一則，關於張貼為填補首席海上交通控制員
兩缺及特級水文員一缺，以文件審閱及有限制
方式進行普通晉升開考的准考人臨時名單。 ..

公告一則，關於張貼為填補首席行政文員三缺，
以文件審閱及有限制方式進行普通晉升開考的
准考人臨時名單。 .................................................

公告一則，關於張貼為填補中英翻譯範疇二等高
級技術員一缺，以考試方式進行普通入職開考
的准考人確定名單。.............................................

公證署公告及其他公告

“全球華人羽毛球會”——章程。 ..........................

“澳門民生協進會”——修改章程。 ......................

“澳門科技大學校友會”——章程。 ......................

“澳門中西醫結合研究會”——章程。..................

“澳門廣州白雲聯誼會”——章程。 ......................

“澳門菜農合群社”——修改章程。 ......................

“沙梨頭浸信會”——修改章程。 ..........................

“明德慈善會”——章程。 .......................................
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Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola Portuguesa de Macau. — Alteração
dos estatutos. ..............................................................

KPMG. — Alteração dos estatutos. ..............................

Banco de Taipé Internacional, S.A. — Sucursal de Macau.
— Relatório das  contas do exercício de 2004. ........

–––––––

Nota: Foi publicado um suplemento ao Boletim Oficial da
RAEM n.º 22/2005, II Série, de 1 de Junho, inserindo
o seguinte:

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Avisos e anúncios oficiais

Comissariado contra a Corrupção:

Relatório de actividades do Comissariado contra a
Corrupção, relativo ao ano de 2004. .....................

“澳門葡文學校學生家長協會”——修改章程。.

“畢馬威會計師事務所”——修改章程。 .............

台北國際商業銀行股份有限公司——澳門分行——
二零零四年度營業賬目報告。............................

–––––––

附註：印發二零零五年六月一日第二十二期《澳門
特別行政區公報》第二組副刊一份，內容如
下：

澳 門 特 別 行 政 區

政府機關通告及公告

廉政公署佈告：

2004澳門廉政公署年報。 ........................................
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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 204/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 1) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2003 e do n.º 10 do Despacho do Chefe do Executivo
n.º 218/2003, o Chefe do Executivo manda:

1. É nomeada Sit Kit Man, em regime de comissão eventual
de serviço, pelo período de dois anos, renovável, para desempe-
nhar funções na Delegação Económica e Comercial de Macau,
junto da Organização Mundial do Comércio, em Genebra.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 20 de
Julho de 2005.

31 de Maio de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 12/2005

Considerando que a República Popular da China efectuou,
em 22 de Março de 2005, junto do Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas, o depósito do seu instrumento de ra-
tificação da Convenção sobre o Procedimento de Prévia Infor-
mação e Consentimento para Determinados Produtos Quími-
cos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional, adoptada
em Roterdão, em 10 de Setembro de 1998 (Convenção);

Mais considerando que, nessa mesma data, a República Po-
pular da China notificou que a Convenção se aplica à Região
Administrativa Especial de Macau;

Considerando igualmente que a Convenção, em conformida-
de com o n.º 2 do seu artigo 26.º, entra internacionalmente em
vigor para a República Popular da China, incluindo a sua Re-
gião Administrativa Especial de Macau, em 20 de Junho de 2005;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial
de Macau:

– a parte útil da notificação efectuada pela República Popular
da China, nas línguas chinesa e inglesa, tal como enviadas ao depo-
sitário, acompanhada da respectiva tradução para português; e

– a Convenção na sua versão autêntica em língua chinesa,
acompanhada da respectiva tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 31 de Maio de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

澳 門 特 別 行 政 區

行 政 長 官 辦 公 室

第 204/2005 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第23/2003號行政法規第三條第一款（一）項及第218/

2003 號行政長官批示第十款的規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式，委任薛杰雯赴澳門駐世界貿易組

織經濟貿易辦事處（日內瓦）任職，為期兩年，可續期。

二、本批示自二零零五年七月二十日起生效。

二零零五年五月三十一日

行政長官 何厚鏵

第 12/2005 號行政長官公告

鑒於中華人民共和國就於一九九八年九月十日在鹿特丹簽署

的《關於在國際貿易中對某些危險化學品和農藥採用事先知情同

意程序的鹿特丹公約》（公約），於二零零五年三月二十二日向

聯合國秘書長交存批准書；

又鑒於中華人民共和國於同日以照會作出通知，公約適用於

澳門特別行政區；

再者，根據公約第二十六條第二款的規定，公約於二零零五

年六月二十日在國際上對中華人民共和國生效，包括對澳門特別

行政區生效；

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款

的規定，命令公佈：

─ 中華人民共和國所作的通知書之有用部分，與送交保管實

體相符的中、英文本以及相應的葡文譯本；

─ 公約的正式中文文本及相應的葡文譯本。

二零零五年五月三十一日發佈。

行政長官 何厚鏵
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通知書

（二零零五年三月二十二日第 CML7/2005 號文件；

參閱：C.N.214.2005.TREATIES-11（保存機關通知書））

“（…）

根據《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》第一百三十八條和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百五十三條

的規定，中華人民共和國政府決定本公約適用於中華人民共和國澳門特別行政區；在中華人民共和國政府另行通知之前，本公約不

適用於中華人民共和國香港特別行政區。

（…）”

Notification

(Document CML 7/2005 of 22 March 2005;
Ref.: C.N. 214.2005. TREATIES-11 (Depositary Notification))

«(...)

In accordance with the provision of Article 138 of the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People’s
Republic of China and Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China, the Government of the People’s Republic of China decides that the Convention shall apply to the Macao Special Administrative
Region of the People’s Republic of China; it shall not apply to the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s
Republic of China until the Government of China notifies otherwise.

(...)»

Notificação

(Documento CML de 7/2005 de 22 de Março de 2005;
Ref.: C.N. 214.2005. TRATADOS - 11 (Notificação junto ao Depositário))

«(...)

De acordo com o disposto no artigo 138.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da
China e no artigo 153.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China, o Governo
da República Popular da China decide que a Convenção será aplicável na Região Administrativa Especial de Macau da República
Popular da China; a Convenção não será aplicável na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da
China até que uma notificação em contrário seja efectuada pelo Governo da China.

(...)»

––––––––––

關於在國際貿易中對某些危險化學品和農藥

採用事先知情同意程序的鹿特丹公約

（一九九八年九月十日訂於鹿特丹）

本公約締約方，

意識到國際貿易中的某些危險化學品和農藥對人類健康和環

境具有有害影響，

憶及《關於環境與發展的里約熱內盧宣言》和《21世紀議程》

關於“有毒化學品的無害環境管理，包括防止在國際上非法販運

有毒和危險產品”的第 19 章的有關規定，

CONVENÇÃO DE ROTERDÃO RELATIVA AO
PROCEDIMENTO DE PRÉVIA INFORMAÇÃO E

CONSENTIMENTO PARA DETERMINADOS
PRODUTOS QUÍMICOS E PESTICIDAS PERIGOSOS

NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

(Concluída em Roterdão, em 10 de Setembro de 1998)

AS PARTES DA PRESENTE CONVENÇÃO,

CONSCIENTES dos impactos nocivos para a saúde humana
e para o ambiente de certos produtos químicos e pesticidas peri-
gosos no comércio internacional,

RECORDANDO as disposições pertinentes da Declaração
do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento e o capítulo 19 da
Agenda 21 sobre «Gestão ambientalmente racional de produ-
tos químicos tóxicos, incluindo a prevenção do tráfego interna-
cional ilegal de produtos tóxicos e perigosos»,
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銘記聯合國環境規劃署（環境署）和聯合國糧食及農業組織

（糧農組織）在實施環境署《經修正的關於化學品國際貿易資料

交流的倫敦準則》（以下簡稱“經修正的倫敦準則”）和糧農組織

的《農藥的銷售與使用國際行為守則》（以下簡稱“國際行為守

則”）中規定的自願性事先知情同意程序方面所開展的工作，

考慮到發展中國家和經濟轉型國家的具體情況和特殊需要，

特別是有必要加強管理化學品的國家能力和力量，包括技術轉

讓，提供財務和技術援助以及推動締約方之間的合作，

注意到一些國家對有關過境轉移資料的特殊需求，

認識到應在所有國家推動採用良好的化學品管理做法，特別

是顧及《國際行為守則》和環境署的《國際化學品貿易道德守則》

中制定的自願標準，

希望根據《經修正的倫敦準則》和《國際行為守則》中的原

則，確保從其境內輸出的危險化學品以能充分保護人類健康和環

境的方式加以包裝和張貼標簽，

認識到貿易和環境政策應相輔相成，以實現可持續發展，

強調不得將本公約的任何規定理解為締約方根據適用於化學

品國際貿易或環境保護的任何現行國際協定所享有的權利和所承

擔的義務有任何改變，

認為以上陳述無意在本公約與其他國際協定之間建立一個等

級體系，

決心保護包括消費者和工人健康在內的人類健康和環境免受

國際貿易中某些危險化學品和農藥的潛在有害影響，

玆協議如下：

第 1 條

目標

本公約的目標是通過便利就國際貿易中的某些危險化學品的

特性進行資料交流、為此類化學品的進出口規定一套國家決策程

ATENTAS ao trabalho desenvolvido pelo programa das Na-
ções Unidas para o Ambiente (PNUA) e pela Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), relati-
vamente ao funcionamento do procedimento voluntário de Pré-
via Informação e Consentimento, conforme estabelecido pelas
Linhas de Orientação de Londres Alteradas do PNUA sobre o
Intercâmbio de Informação relativa a Produtos Químicos no Co-
mércio Internacional (de ora em diante designadas por «Linhas
de Orientação de Londres Alteradas») e do Código Internacio-
nal de Conduta da FAO sobre distribuição e utilização de pes-
ticidas (de ora em diante designado por «Código Internacional
de Conduta»),

TOMANDO EM CONSIDERAÇÃO a especificidade e ne-
cessidades particulares dos países em desenvolvimento e dos
países com economias em transição, em particular a necessida-
de de reforçar as capacidades nacionais e as capacidades de ges-
tão de produtos químicos, incluindo a transferência de tecnologia,
o fornecimento de assistência técnica e financeira e a promoção
da cooperação entre as Partes,

CONSTATANDO as necessidades específicas de alguns paí-
ses em obter informação sobre trânsito de movimentos,

RECONHECENDO que, em todos os países, deverão ser
promovidas práticas de boa gestão de produtos químicos, to-
mando em consideração, inter alia, as regras de conduta volun-
tárias estabelecidas no Código Internacional de Conduta e no
Código de Ética do PNUA sobre Comércio Internacional de
Produtos Químicos,

DESEJANDO assegurar que os produtos químicos perigosos
que sejam exportados do seu território sejam embalados e rotu-
lados de uma forma que proteja adequadamente a saúde huma-
na e o ambiente, consistente com os princípios constantes das
Linhas de Orientação de Londres Alteradas e do Código Inter-
nacional de Conduta,

RECONHECENDO que as políticas comerciais e ambientais
devem apoiar-se mutuamente com o objectivo de atingir o desenvol-
vimento sustentável,

REALÇANDO que nada na presente Convenção será inter-
pretado como implicando, de alguma maneira, uma alteração
dos direitos e obrigações das Partes ao abrigo de qualquer acor-
do internacional existente aplicável a produtos químicos no co-
mércio internacional ou à protecção ambiental,

COMPREENDENDO que o acima mencionado não visa cri-
ar uma hierarquia entre a presente Convenção e outros acordos
internacionais,

DETERMINADAS a proteger a saúde humana, incluindo a
saúde dos consumidores e trabalhadores, e o ambiente contra
potenciais impactos nocivos provenientes de certos produtos
químicos perigosos e pesticidas no comércio internacional,

ACORDARAM NO SEGUINTE:

Artigo 1.º

Objectivo

O objectivo da presente Convenção é promover a responsabi-
lidade partilhada e os esforços de cooperação entre as Partes no
comércio internacional de determinados produtos químicos peri-
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序並將這些決定通知締約方，以促進締約方在此類化學品的國際

貿易中分擔責任和開展合作，保護人類健康和環境免受此類化學

品可能造成的危害，並推動以無害環境的方式加以使用。

第 2 條

定義

為本公約的目的：

（a） “化學品”是指一種物質，無論是該物質本身還是其混

合物或製劑的一部分，無論是人工製造的還是取自大自然的，但

不包括任何生物體。它由以下類別組成：農藥（包括極為危險的

農藥製劑）和工業用化學品；

（b） “禁用化學品”是指為保護人類健康或環境而採取最後

管制行動禁止其在一種或多種類別中的所有用途的化學品。它包

括首次使用即未能獲得批准或者已由工業界從國內市場上撤回或

在國內審批過程中撤銷對其作進一步審議、且有明確證據表明採

取此種行動是為了保護人類健康或環境的化學品；

（c） “嚴格限用化學品”是指為保護人類健康或環境而採取

最後管制行動禁止其在一種或多種類別中的幾乎所有用途、但其

某些特定用途仍獲批准的化學品。它包括幾乎其所有用途皆未能

獲得批准或者已由工業界從國內市場上撤回或在國內審批過程中

撤銷對其作進一步審議、且有明確證據表明採取此種行動是為了

保護人類健康或環境的化學品；

（d） “極為危險的農藥製劑”是指用作農藥用途的、在使用

條件下一次或多次暴露後即可在短時期內觀察到對健康或環境產

生嚴重影響的化學品；

（e） “最後管制行動”是指一締約方為禁用或嚴格限用某一

化學品而採取的、且其後無需該締約方再採取管制行動的行動；

（f） “進口”和“出口”，就其各自涵義而言，是指化學品

從一締約方轉移到另一締約方，但不包括純粹的過境運輸；

（g） “締約方”是指已同意受本公約約束、且本公約已對其

生效的國家或區域經濟一體化組織；

gosos, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente dos
perigos potenciais e a contribuir para a sua utilização ambiental-
mente sã, facilitando o intercâmbio de informação sobre as suas
características, promovendo um processo nacional de tomada
de decisão sobre as suas importações e exportações e divulgan-
do estas decisões pelas Partes.

Artigo 2.º

Definições

Para os efeitos da presente Convenção entende-se que:

a) «Produto químico» significa uma substância, em si própria
ou contida numa mistura ou preparação, quer seja fabricada ou
obtida da natureza, não incluindo contudo nenhum organismo
vivo. O produto químico inclui as seguintes duas categorias:
pesticida (incluindo formulações pesticidas extremamente peri-
gosas) e industrial;

b) «Produto químico proibido» significa um produto químico
em relação ao qual tenham sido proibidos, por uma acção regu-
lamentar final, todos os usos dentro de uma ou mais categorias
por forma a proteger a saúde humana ou o ambiente. A presen-
te definição inclui um produto químico cuja aprovação para pri-
meira utilização tenha sido recusada, que a indústria tenha reti-
rado do mercado doméstico ou cujo pedido de homologação
nacional tenha sido retirado antes que sob ele tenha havido deci-
são, e haja uma evidência clara de que tal acção tenha sido to-
mada para proteger a saúde humana ou o ambiente;

c) «Produto químico severamente restringido» significa um
produto químico em relação ao qual tenham sido proibidos quase
todos os usos, por uma acção regulamentar final, dentro de uma
ou mais categorias por forma a proteger a saúde humana ou o
ambiente mas em relação ao qual certos usos específicos perma-
necem autorizados. A presente definição inclui um produto quí-
mico cuja aprovação, para quase todos os usos, tenha sido recu-
sada, que a indústria tenha retirado do mercado doméstico, ou
cujo pedido de homologação nacional tenha sido retirado antes
que sob ele tenha havido decisão, e haja uma evidência clara de
que tal acção tenha sido tomada por forma a proteger a saúde
humana ou o ambiente;

d) «Formulação pesticida extremamente perigosa» significa um
produto químico formulado para ser utilizado como pesticida,
que produz efeitos graves na saúde e no ambiente observáveis
num curto período de tempo, após exposições singulares ou
múltiplas, em conformidade com as condições de utilização;

e) «Acção regulamentar final» significa uma medida tomada
por uma Parte, não requerendo qualquer acção regulamentar
subsequente por essa Parte, cujo objectivo é proibir ou restrin-
gir severamente um produto químico;

f) «Exportação» e «importação» significa, nas suas respecti-
vas conotações, o movimento de produtos químicos de uma Par-
te para outra Parte, excluindo contudo operações de mero trân-
sito;

g) «Parte» significa um Estado ou organização regional de
integração económica que tenha consentido ser vinculado pelas
disposições da presente Convenção e em relação ao qual a Con-
venção tenha entrado em vigor;
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（h） “區域經濟一體化組織”是指一個特定區域的主權國家

組成的組織，它已獲得其成員國轉讓的處理本公約所規定事項的

權限、且已按照其內部程序獲得正式授權可以簽署、批准、接

受、核准或加入本公約；

（i） “化學品審查委員會”是指第 18 條第 6 款提及的附屬機

構。

第 3 條

公約的範圍

1. 本公約適用於：

（a） 禁用或嚴格限用的化學品；

（b） 極為危險的農藥製劑。

2. 本公約不適用於：

（a） 麻醉藥品和精神藥物；

（b） 放射性材料；

（c） 廢物；

（d） 化學武器；

（e） 藥品，包括人用和獸用藥品；

（f） 用作食物添加劑的化學品；

（g） 食物；

（h） 其數量不可能影響人類健康或環境的化學品，但以下列

情況為限：

（i）為了研究或分析而進口；或者

（ii） 個人為自己使用而進口、且就個人使用而言數量合理。

第 4 條

指定的國家主管部門

1. 各締約方應指定一個或數個國家主管部門。國家主管部門

應獲得授權，在行使本公約所規定的行政職能時代表締約方行

事。

2. 各締約方應力求確保國家主管部門有足夠的資源以有效地

履行其職責。

3. 各締約方應在不遲於本公約對其生效之日將國家主管部門

的名稱和地址通知秘書處。各締約方應在國家主管部門的名稱和

地址有變動時立即通知秘書處。

h) «Organização regional de integração económica» significa
uma organização constituída por Estados soberanos de uma de-
terminada região para a qual os seus Estados-Membros tenham
transferido competência no que respeita a matérias regidas pela
presente Convenção e que tenha sido devidamente autorizada,
de acordo com o seus regulamentos internos, a assinar, ratificar,
aceitar, aprovar ou aderir à presente Convenção;

i) «Comité de Revisão de Produtos Químicos» significa o ór-
gão subsidiário referido no n.º 6 do artigo 18.º

Artigo 3.º

Âmbito da Convenção

1. A presente Convenção aplica-se a:

a) Produtos químicos proibidos ou severamente restringidos;

b) Formulações pesticidas extremamente perigosas.

2. A presente Convenção não se aplica a:

a) Estupefacientes e substâncias psicotrópicas;

b) Materiais radioactivos;

c) Resíduos;

d) Armas químicas;

e) Produtos farmacêuticos, incluindo medicamentos de uso
humano e veterinário;

f) Produtos químicos utilizados como aditivos alimentares;

g) Produtos alimentares;

h) Produtos químicos em quantidades não susceptíveis de afec-
tar a saúde humana ou o ambiente, desde que sejam importados:

i) Para fins de investigação ou análise; ou

ii) Por um indivíduo, para seu uso pessoal e em quantidades
razoáveis para tal uso.

Artigo 4.º

Autoridades nacionais designadas

1. Cada Parte compromete-se a designar uma ou mais autori-
dades nacionais que serão autorizadas a actuar em nome da res-
pectiva Parte no desempenho das funções administrativas re-
queridas pela presente Convenção.

 2. Cada Parte compromete-se a procurar assegurar que tal
autoridade ou autoridades tenham recursos suficientes para de-
sempenhar eficazmente as suas funções.

3. Cada Parte compromete-se a notificar o Secretariado, o mais
tardar até à data de entrada em vigor da presente Convenção na
mencionada Parte, do nome e endereço de tal autoridade ou
autoridades, comprometendo-se ainda a notificar imediatamen-
te o Secretariado de quaisquer alterações de nome ou endereço
de tal autoridade ou autoridades.



N.º 23 — 8-6-2005 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3941

4. 秘書處應立即向締約方通報其根據第 3 款收到的通知。

第 5 條

禁用或嚴格限用化學品的程序

1. 採取最後管制行動的各締約方應將此類行動書面通知秘書

處。這一通知應盡早發出、且在任何情況下不得遲於最後管制行

動生效後九十天，如有附件一所需提供的資料，則應包括這類資

料。

2. 各締約方應在本公約對其生效之日將屆時已生效的最後管

制行動書面通知秘書處，但已根據《經修正的倫敦準則》或《國

際行為守則》提交了最後管制行動通知的各締約方則無需再提交

此種通知。

3. 秘書處在收到第 1 款和第 2 款所述通知後應盡快、並在任

何情況下不得遲於其後六個月核實通知是否包括附件一所需提供

的資料。如果通知包括所需資料，秘書處應立即將所收到資料的

摘要送交所有締約方。如果通知未包括所需資料，它應將此情況

通知發出通知的締約方。

4. 秘書處應每六個月向締約方提交一份根據第 1 款和第 2 款

收到的資料的概要，包括那些未載有附件一所需提供全部資料的

通知的資料。

5. 秘書處在至少收到兩個事先知情同意區域的每一個區域就

一種特定的化學品發來的一份通知、並經其核實符合附件一的規

定時，應將通知送交化學品審查委員會。事先知情同意區域的組

成方式應在將由締約方大會第一次會議以協商一致方式通過的一

項決定中予以確定。

6. 化學品審查委員會應審查通知中所提供的資料，並應根據

附件二規定的標準向締約方大會建議是否應該對該化學品採用事

先知情同意程序並因此將其列入附件三。

第 6 條

極為危險的農藥製劑的程序

1. 任何發展中國家締約方或經濟轉型國家締約方在其境內遇

到由極為危險的農藥製劑在使用條件下造成的問題時，可建議秘

4. O Secretariado informará imediatamente as Partes das no-
tificações recebidas nos termos do n.º 3.

Artigo 5.º

Procedimentos relativos a produtos químicos proibidos ou
severamente restringidos

1. Cada Parte que tenha adoptado uma acção regulamentar
final compromete-se a notificar o Secretariado por escrito de tal
acção. A notificação será feita o mais cedo possível, e em qual-
quer circunstância o mais tardar até 90 dias após a data em que
a acção regulamentar final tenha produzido efeitos, e, quando
disponível, conterá a informação requerida pelo anexo I.

2. Cada Parte compromete-se a notificar, por escrito, o Secreta-
riado, na data em que a presente Convenção tenha entrado em
vigor na mencionada Parte, das acções regulamentares finais em
vigor nessa altura, excepto para as Partes que tenham apresen-
tado as notificações de acções regulamentares finais no âmbito
das Linhas de Orientação de Londres Alteradas ou do Código
de Conduta Internacional, as quais não necessitam de voltar a
apresentar tais notificações.

3. O Secretariado verificará, o mais cedo possível, e em qual-
quer circunstância o mais tardar até seis meses após a recepção
de uma notificação nos termos dos n.os 1 e 2, se a notificação
contém a informação requerida no anexo I. Se a notificação con-
tiver a informação requerida, o Secretariado remeterá imedia-
tamente para todas as Partes um sumário da informação recebida.
Se a notificação não contiver a informação requerida, o Secreta-
riado informará a respectiva Parte nesse sentido.

4. O Secretariado comunicará às Partes, de seis em seis meses,
um resumo da informação recebida nos termos dos n.os 1 e 2,
incluindo informação respeitante às notificações que não conte-
nham toda a informação requerida no anexo I.

5. Quando o Secretariado tiver recebido pelo menos uma no-
tificação de cada uma das duas regiões de Prévia Informação e
Consentimento respeitantes a um produto químico particular e
verificar que a mencionada notificação preenche os requisitos
constantes do anexo I, remeterá as notificações para o Comité
de Revisão de Produtos Químicos. A composição das regiões de
Prévia Informação e Consentimento será definida numa deci-
são a ser adoptada por consenso na primeira reunião da confe-
rência das Partes.

6. O Comité de Revisão de Produtos Químicos reverá a infor-
mação constante de tais notificações e, de acordo com os crité-
rios estabelecidos no anexo II, recomendará à conferência das
Partes se o produto químico em questão deverá ou não ser su-
jeito ao procedimento de Prévia Informação e Consentimento
e, por consequência, ser incluído no anexo III.

Artigo 6.º

Procedimentos relativos a formulações pesticidas
extremamente perigosas

1. Qualquer Parte que seja um país em desenvolvimento ou
um país com uma economia em transição e em que se verifi-
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書處將此極為危險的農藥製劑列入附件三。在起草提案時，締約

方可利用任何來源的技術專業知識。提案應包括附件四第1部分

所需提供的資料。

2. 秘書處應盡快、且在任何情況下不得遲於收到第1款所述

提案後六個月核實提案是否包括附件四第 1 部分所需提供的資

料。如提案包括所需資料，秘書處應立即將所收到資料的摘要送

交所有締約方。如提案未包括所需資料，它應就此通知提出提案

的締約方。

3. 秘書處應就按第 2 款送交的提案收集附件四第 2 部分所規

定的其他資料。

4. 在一種特定的極為危險的農藥製劑符合上述第 2 和 3 款的

規定時，秘書處應將提案和有關資料送交化學品審查委員會。

5. 化學品審查委員會應審查提案所提供的資料和所收集的其

他資料，並應根據附件四第3部分所規定的標準，就是否應該對

該極為危險的農藥製劑採用事先知情同意程序並因此將其列入附

件三向締約方大會提出建議。

第 7 條

將化學品列入附件三

1. 對於化學品審查委員會已決定建議列入附件三的每一種化

學品，化學品審查委員會均應編制一份決定指導文件草案。決定

指導文件應該至少以附件一或酌情以附件四所規定的資料為基

礎，並包括有關在最後管制行動所適用類別之外的一種類別中的

化學品用途的資料。

2. 第1款中述及的建議應同決定指導文件草案一併呈交締約

方大會。締約方大會應決定是否應該對有關化學品採用事先知情

同意程序，並因此將其列入附件三和核准該決定指導文件草案。

3. 如果締約方大會決定將某一化學品列入附件三並已核准有

關的決定指導文件，秘書處應立即將這一資料送交所有締約方。

quem problemas causados por formulações pesticidas extrema-
mente perigosas de acordo com as condições de utilização no
seu território, pode propor ao Secretariado a inclusão das for-
mulações pesticidas extremamente perigosas no anexo III. Ao
desenvolver a proposta, a Parte pode basear-se em conhecimen-
tos técnicos especializados de qualquer fonte relevante. A pro-
posta conterá a informação requerida na parte 1 do anexo IV.

2. O Secretariado verificará, o mais cedo possível, e em qual-
quer circunstância o mais tardar até seis meses após a recepção
de uma proposta nos termos do n.º 1, se a mesma contém a in-
formação requerida na parte 1 do anexo IV. Se a proposta con-
tiver a informação requerida, o Secretariado remeterá imedia-
tamente a todas as Partes um sumário da informação recebida.
Se a proposta não contiver a informação requerida, o Secreta-
riado informará a respectiva Parte nesse sentido.

 3. O Secretariado reunirá a informação adicional, constante
da parte 2 do anexo IV, relativamente à proposta remetida nos
termos do n.º 2.

 4. Quando, em relação a uma formulação pesticida extrema-
mente perigosa em particular, tiverem sido preenchidos os re-
quisitos dos n.os 2 e 3 supra referidos, o Secretariado remeterá a
proposta e a respectiva informação ao Comité de Revisão de
Produtos Químicos.

 5. O Comité de Revisão de Produtos Químicos analisará a
informação fornecida na proposta e a informação adicional reu-
nida e, de acordo com os critérios estabelecidos na parte 3 do
anexo IV, recomendará à conferência das Partes se a formula-
ção pesticida extremamente perigosa em questão deverá ou não
ser sujeita ao procedimento de Prévia Informação e Consenti-
mento e, por consequência, ser incluída no anexo III.

Artigo 7.º

Inclusão de produtos químicos no anexo III

1. O Comité de Revisão de Produtos Químicos deverá elabo-
rar um documento preparatório de orientação da decisão em
relação a cada produto químico cuja inclusão no anexo III tenha
decidido recomendar. O documento de orientação da decisão
deverá, no mínimo, ser baseado na informação especificada no
anexo I ou no anexo IV, conforme seja o caso, e incluir informa-
ção sobre os usos do produto químico numa categoria diferente
daquela a que a acção regulamentar final se aplica.

 2. A recomendação referida no n.º 1, juntamente com o docu-
mento preparatório de orientação da decisão, será remetida à
conferência das Partes. A conferência das Partes decidirá se o
produto químico deve ser sujeito ao procedimento de Prévia
Informação e Consentimento e, nesse sentido, procederá à in-
clusão do produto químico no anexo III e aprovará o documen-
to preparatório de orientação da decisão.

3. Quando a decisão de incluir um produto químico no anexo
III tiver sido tomada e o respectivo documento preparatório de
orientação da decisão tiver sido aprovado pela conferência das
Partes, o Secretariado comunicará imediatamente esta informa-
ção a todas as Partes.
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第 8 條

自願性事先知情同意程序中的化學品

締約方大會如果確信在其第一次會議召開之前已列入自願性

事先知情同意程序、但不在附件三之列的任何化學品已符合列入

附件三的所有要求，則應在其第一次會議上決定將此化學品列入

附件三。

第 9 條

將化學品從附件三刪除

1. 如果一締約方向秘書處提交了在決定將某一化學品列入附

件三時尚未獲得的資料、且該資料表明根據附件二或酌情根據附

件四的有關標準可能不再有理由將該化學品列於附件三，秘書處

應將該資料送交化學品審查委員會。

2. 化學品審查委員會應審查其根據第1款收到的資料。化學

品審查委員會應為其根據附件二或酌情根據附件四的有關標準決

定建議從附件三中刪除的每一種化學品編制一份經修訂的決定指

導文件草案。

3. 第2款提及的建議應提交締約方大會並附有經修訂的決定

指導文件。締約方大會應決定是否應該從附件三中刪除該化學品

和核准經修訂的決定指導文件草案。

4. 在締約方大會決定從附件三中刪除某一化學品和核准了經

修訂的決定指導文件時，秘書處應立即將這一資料送交所有締約

方。

第 10 條

附件三所列化學品進口的相關義務

1. 各締約方應採取適當的立法或行政措施，以確保及時就附

件三所列化學品的進口作出決定。

2. 各締約方應在第 7 條第 3 款述及的決定指導文件發送後盡

快、且無論如何不得遲於發送日期後九個月就今後該化學品的進

Artigo 8.º

Produtos químicos abrangidos pelo procedimento voluntário
de Prévia Informação e Consentimento

Para qualquer produto químico, não incluído no anexo III,
que tenha sido incluído no procedimento voluntário de Prévia
Informação e Consentimento antes da data da primeira reunião
da conferência das Partes, a conferência das Partes decidirá nessa
reunião incluir esse produto químico no anexo III, desde que
tenham sido satisfeitos todos os requisitos necessários para a in-
clusão nesse anexo.

Artigo 9.º

Remoção de produtos químicos do anexo III

1. Se uma Parte submeter ao Secretariado informação que não
estava disponível aquando da decisão de proceder à inclusão de
um produto químico no anexo III, e essa informação indicar que
a inclusão desse produto poderá já não ser justificável, de acor-
do com os critérios relevantes constantes do anexo II ou do ane-
xo IV, conforme seja o caso, o Secretariado informará imediata-
mente o Comité de Revisão de Produtos Químicos.

 2. O Comité de Revisão de Produtos Químicos reverá a infor-
mação recebida nos termos do n.º 1. Em relação a cada produto
químico que o Comité de Revisão de Produtos Químicos decida,
de acordo com os critérios relevantes constantes do anexo II ou
anexo IV, conforme seja o caso, recomendar que seja removido
do anexo III o Secretariado preparará uma revisão do documento
preparatório de orientação da decisão.

  3. A recomendação referida no n.º 2 deverá ser remetida para
a conferência das Partes e ser acompanhada por uma revisão do
documento preparatório de orientação da decisão. A conferên-
cia das Partes decidirá sobre a remoção do produto químico do
anexo III e se aprova a revisão do documento preparatório de
orientação da decisão.

  4. Quando a decisão de remoção de um produto químico do
anexo III tiver sido tomada e a revisão do documento prepara-
tório de orientação da decisão tiver sido aprovada pela confe-
rência das Partes, o Secretariado comunicará imediatamente tal
informação a todas as Partes.

Artigo 10.º

Obrigações relativas à importação de produtos químicos
incluídos no anexo III

1. Cada Parte compromete-se a aplicar medidas legislativas e
administrativas apropriadas para garantir a tomada de decisões
em tempo oportuno relativamente à importação de produtos
químicos incluídos no anexo III.

2. Cada Parte compromete-se a transmitir ao Secretariado, o
mais cedo possível e em qualquer circunstância, o mais tardar
nove meses após a data do despacho do documento de orienta-
ção da decisão referido no n.º 3 do artigo 7.º, uma resposta rela-
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口向秘書處作出回覆。如果締約方修改其所作的回覆，則應立即

向秘書處提交經修改的回覆。

3. 秘書處應在第2款中規定的時限期滿時立即致函尚未作出

回覆的締約方要求其作出回覆。如該締約方不能作出回覆，秘書

處應酌情協助其在第11條第2款最後一句所規定的時限內作出回

覆。

4. 根據第 2 款作出的回覆應採取以下形式之一：

（a）根據立法或行政措施作出的最後決定：

（i）同意進口；

（ii） 不同意進口；或

（iii） 同意在特定條件下的進口；或者

（b） 臨時回覆，它可包括：

（i）同意在有特定條件或無特定條件的情況下進口或者不同

意在暫定時期內進口的臨時決定；

（ii） 表示正在積極考慮作出最後決定的說明；

（iii） 向秘書處或通知最後管制行動的締約方提出提供進一步

資料的要求；

（iv） 向秘書處提出協助評估該化學品的要求。

5. 在第 4 款（a）或（b）項下作出的回覆應與附件三中為該

化學品列明的類別相關。

6. 最後決定應附有據以作出最後決定的任何立法或行政措施

的說明。

7. 各締約方應在不遲於本公約對其生效之日向秘書處送交其

就附件三所列各種化學品作出的回覆。已依照《經修正的倫敦準

則》或《國際行為守則》作出此種回覆的締約方則無需另作回

覆。

8. 各締約方應根據其立法或行政措施向其管轄範圍內的有關

各方提供本條作出的回覆。

9. 根據以上第 2 和第 4 款以及第 11 條第 2 款決定不同意進口

某一化學品或只同意在特定條件下進口該化學品的締約方，如其

尚未同時禁止或以同樣條件限制下列情形，則應同時禁止或以同

樣條件限制：

tiva à futura importação do produto químico em causa. Se uma
Parte modificar a resposta, compromete-se a submeter de ime-
diato a resposta revista ao Secretariado.

3. O Secretariado dirigirá imediatamente à Parte que não te-
nha fornecido tal resposta após o período referido no n.º 2, um
pedido por escrito para o fazer. Caso a Parte não possa fornecer
tal resposta, o Secretariado, quando apropriado, ajudará a Par-
te a fazê-lo dentro do período de tempo especificado na última
frase do n.º 2 do artigo 11.º

4. A resposta, nos termos do n.º 2, consistirá em uma das duas
abaixo indicadas:

a) Uma decisão final, de acordo com as medidas legislativas e
administrativas, de:

i) Consentimento da importação,

ii) Não consentimento da importação,

iii) Consentimento da importação apenas quando sujeita a
condições específicas; ou

b) Uma resposta provisória que pode incluir:

i) Uma decisão provisória consentindo a importação, com ou
sem condições específicas, ou não consentindo a importação du-
rante o período provisório,

ii) Uma declaração de que uma decisão final está a ser presen-
temente considerada,

iii) Um pedido de informação complementar dirigido ao Se-
cretariado ou à Parte que comunicou a decisão regulamentar
final,

iv) Um pedido de assistência dirigido ao Secretariado para
avaliar o produto químico.

 5. A resposta, nos termos das alíneas a) ou b) do n.º 4, referir-
-se-á à categoria ou categorias especificadas para o produto quí-
mico no anexo III.

6. A decisão final será acompanhada por uma descrição das
medidas legislativas ou administrativas em que tenha sido
baseada.

  7. Cada Parte compromete-se a transmitir ao Secretariado, o
mais tardar até à data da entrada em vigor da presente Conven-
ção na mencionada Parte, as respostas relativas a cada produto
químico incluído no anexo III. Uma Parte que tenha fornecido
tais respostas nos termos das Linhas de Orientação de Londres
Alteradas ou do Código Internacional de Conduta não neces-
sita de as voltar a apresentar.

8. Cada Parte compromete-se a disponibilizar as suas respostas,
nos termos do presente artigo, a todos os interessados, dentro
da sua jurisdição e de acordo com as suas medidas legislativas
ou administrativas.

9. Uma Parte que, nos termos dos n.os 2 e 4 supra referidos e
do n.º 2 do artigo 11.º, decida tomar a decisão de não consentir a
importação de um produto químico ou de consentir a sua impor-
tação apenas sob certas condições específicas, compromete-se,
caso ainda não o tenha feito, a proibir ou sujeitar simultanea-
mente às mesmas condições, as seguintes situações:
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（a） 從任何來源進口該化學品；和

（b） 在國內生產供國內使用的該化學品。

10. 秘書處應每六個月將所收到的回覆通報各締約方。如有可

能，此類通報應包括有關據以作出決定的立法或行政措施的資

料。此外，秘書處還應向締約方通報任何未能送交回覆的情況。

第 11 條

附件三所列化學品出口的相關義務

1. 各出口締約方應：

（a） 採取適當的立法或行政措施，將秘書處根據第10條第10

款送交的回覆通知其管轄範圍內的有關各方；

（b） 採取適當的立法或行政措施，以確保其管轄範圍內的出

口商在不遲於秘書處根據第 10 條第 10 款向締約方首次通報此類

回覆之日後六個月遵守每一回覆中的決定；

（c） 根據要求並酌情建議和協助進口締約方：

（i）獲取進一步資料以協助其根據第10條第4款和下列第2款

（c）項採取行動；和

（ii） 加強在化學品生命周期內對化學品進行安全管理的能

力。

2. 各締約方應確保不從其境內將附件三所列化學品出口到因

特殊情況未送交回覆或送交了一份未包括臨時決定的臨時回覆的

締約方，除非：

（a）該化學品在進口時已作為化學品在進口締約方註冊登

記；或

（b） 有證據表明該化學品以前曾在進口締約方境內使用過或

進口過、且沒有採取過任何管制行動予以禁用；或

（c） 出口商曾通過進口締約方的指定國家主管部門要求給予

明確同意、且已獲得了此種同意。進口締約方應在六十天內對此

要求作出回覆，並應立即將其決定通知秘書處。

a) A importação do produto químico proveniente de qualquer
fonte;

b) A produção nacional do produto químico para uso interno.

10. O Secretariado informará todas as Partes, de seis em seis
meses, das respostas que tenha recebido. Tal informação incluirá,
quando disponível, uma descrição das medidas legislativas ou
administrativas que tenham servido de base à decisão. O Secre-
tariado informará, adicionalmente, as Partes de quaisquer casos
de falta de transmissão de resposta.

Artigo 11.º

Obrigações relativas à exportação de produtos químicos
incluídos no anexo III

1. Cada Parte exportadora compromete-se a:

a) Aplicar medidas legislativas ou administrativas apropria-
das para comunicar as respostas remetidas pelo Secretariado,
nos termos do n.º 10 do artigo 10.º a todos os interessados den-
tro da sua jurisdição;

b) Tomar medidas legislativas ou administrativas apropriadas
para garantir que os exportadores, dentro da sua jurisdição, cum-
prem com as decisões em cada resposta, o mais tardar até seis
meses após a data em que o Secretariado tenha informado pela
primeira vez as Partes dessas respostas, de acordo com o n.º 10
do artigo 10.º;

c) Aconselhar e assistir as Partes importadoras, quando solici-
tado e de forma apropriada:

i) Na obtenção de informação complementar para as ajudar a
agir de acordo com o n.º 4 do artigo 10.º e a alínea c) do n.º 2
abaixo indicado; e

ii) No reforço das suas capacidades e faculdades em gerir pro-
dutos químicos de forma segura durante o seu ciclo de vida.

2. Cada Parte compromete-se a assegurar que um produto
químico incluído no anexo III não é exportado do seu território
para qualquer Parte importadora que, em condições excepcionais,
não tenha transmitido uma resposta ou tenha transmitido uma
resposta provisória que não contenha uma decisão provisória, a
menos que:

a) Se trate de um produto químico que, no momento da impor-
tação, estivesse registado como produto químico na Parte impor-
tadora; ou

b) Se trate de um produto químico relativamente ao qual exis-
tam evidências de que tenha sido previamente utilizado ou im-
portado pela Parte importadora e relativamente ao qual não te-
nha sido tomada qualquer acção regulamentar para proibir a
sua utilização; ou

c) Se tiver sido pedido e recebido, através de uma autoridade
nacional designada pela Parte importadora, um consentimento
explícito para a importação. A Parte importadora comprome-
te-se a responder a tal pedido dentro de 60 dias e a notificar pron-
tamente o Secretariado da sua decisão.
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本款所規定的出口締約方的義務應從秘書處根據第 10 條第

10款將一締約方未送交回覆或送交了一份未包括臨時決定的臨時

回覆的情況首次通報各締約方之日起期滿六個月時開始適用，並

應適用一年。

第 12 條

出口通知

1. 締約方從其境內出口其已禁用或嚴格限用的某一化學品

時，應向進口締約方發出出口通知。出口通知應包括附件五所述

及的資料。

2. 在採取相應的最後管制行動之後，該化學品的出口通知應

在其首次出口之前發出。此後，出口通知應在任何日曆年內的首

次出口之前發出。進口締約方指定的國家主管部門可放棄在出口

前發出通知的要求。

3. 在出口締約方採取了一項導致該化學品的禁用或嚴格限用

狀況發生重大變化的最後管制行動後，該出口締約方應發出經過

更新的出口通知。

4. 進口締約方應確認在採取最後管制行動後收到的首次出口

通知。出口締約方如果在發出出口通知 30 天之內未收到此種確

認，則應發出第二次通知。出口締約方應做出合理努力，以確保

進口締約方收到第二次通知。

5. 締約方應在下列情況下停止履行第 1 款所規定的義務：

（a）  該化學品已列入附件三；

（b） 進口締約方已根據第10條第2款就該化學品向秘書處作

了回覆；以及

（c）秘書處已根據第 10 條第 10 款向締約方分發了回覆。

第 13 條

出口化學品應附的資料

1. 締約方大會應鼓勵世界海關組織酌情為附件三所列各種化

學品或各化學品類別指定特定的協調制度海關編碼。在為此類化

學品指定了編碼的情況下，各締約方應要求該化學品在出口時其

裝運文件中填有這一編碼。

As obrigações das Partes exportadoras, nos termos do pre-
sente número, produzirão efeitos a partir do termo do período
de seis meses a contar da data em que o Secretariado tenha infor-
mado pela primeira vez as Partes, nos termos do n.º 10 do artigo
10.º, que uma Parte não transmitiu uma resposta ou transmitiu
uma resposta provisória que não contenha uma decisão provisó-
ria, e aplicar-se-ão pelo período de um ano.

Artigo 12.º

Notificação de exportação

1. Quando um produto químico proibido ou severamente res-
tringido por uma Parte é exportado do seu território, essa Parte
compromete-se a fornecer uma notificação de exportação à Par-
te importadora. A notificação de exportação incluirá a informa-
ção estabelecida no anexo V.

2. A notificação de exportação será fornecida para esse pro-
duto químico antes da primeira exportação seguinte à adopção
da correspondente acção regulamentar final. Posteriormente, a
notificação de exportação será fornecida antes da primeira ex-
portação em qualquer ano civil. A autoridade nacional designa-
da pela Parte importadora pode dispensar a exigência de notifi-
cação prévia à exportação.

3. A Parte exportadora compromete-se a fornecer uma notifi-
cação de exportação actualizada após a adopção de uma acção
regulamentar final que resulte numa alteração significativa rela-
tivamente à proibição ou severa restrição desse produto químico.

4. A Parte importadora compromete-se a confirmar a recep-
ção da primeira notificação de exportação recebida após a adop-
ção da acção regulamentar final. Caso a Parte exportadora não
tenha recebido, dentro de 30 dias, a confirmação de recepção da
notificação de exportação, a mesma compromete-se a submeter
uma segunda notificação. A Parte exportadora compromete-se
a fazer esforços para assegurar que a Parte importadora receba
a segunda notificação.

5. As obrigações de uma Parte, constantes do n.º 1, cessarão
quando:

a) O produto químico tiver sido incluído no anexo III;

b) A Parte importadora tiver fornecido uma resposta ao Se-
cretariado relativamente ao produto químico, de acordo com o
n.º 2 do artigo 10.º; e

c) O Secretariado tiver distribuído a resposta pelas Partes de
acordo com o n.º 10 do artigo 10.º.

Artigo 13.º

Informação que acompanha os produtos químicos
exportados

1. A conferência das Partes encorajará a Organização Mun-
dial das Alfândegas a atribuir a cada produto químico, ou grupo
de produtos químicos, incluídos no anexo III um código especí-
fico no âmbito do Sistema Harmonizado de codificação. Cada
Parte exigirá que, sempre que tenha sido atribuído um código a
um produto químico constante do anexo III, ele conste do docu-
mento de expedição que acompanha a exportação.
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2. 在不損害進口締約方任何要求的情況下，各締約方應要求

附件三所列化學品和在其境內禁用或嚴格限用的化學品在出口時

均符合張貼標簽的規定，以確保充分提供有關對人類健康或環境

所構成風險和∕或危害的資料，同時顧及有關國際標準。

3. 在不損害進口締約方任何要求的情況下，各締約方可要求

在其境內須遵守張貼環境或健康標簽規定的化學品在出口時要符

合張貼標簽的規定，以確保充分提供有關對人類健康或環境所構

成風險和∕或危害的資料，同時顧及有關國際標準。

4. 關於第2款所述用於職業目的的化學品，各出口締約方應

要求向每個進口商發送一份採用國際公認格式、並列有現有最新

資料的安全數據單。

5. 標簽和安全數據單上的資料應盡可能用進口締約方的一種

或多種正式語文填寫。

第 14 條

資料交流

1. 各締約方應酌情並根據本公約的目標，促進：

（a）  交流有關本公約範圍內化學品的科學、技術、經濟和法

律資料，包括毒理學、生態毒理學和安全性方面的資料；

（b）提供與本公約目標相關的國內管制行動方面的公開資

料；並且

（c）  酌情直接或通過秘書處向其他締約方提供關於實質性地

限制所涉化學品一種或多種用途的國內管制行動的資料。

2. 締約方在根據本公約交流資料時，應依照共同商定的辦法

保護機密資料。

3. 為本公約的目的，以下資料不應視為機密資料：

（a）根據第 5 和第 6 條分別提交的、附件一和附件四所述及

的資料；

（b）第 13 條第 4 款述及的安全數據單上的資料；

（c）  化學品的失效日期；

2. Sem prejuízo de quaisquer outras condições da Parte impor-
tadora, cada Parte exigirá que tanto os produtos químicos incluí-
dos no anexo III como os produtos químicos proibidos ou seve-
ramente restringidos no seu território sejam, quando exportados,
sujeitos a requisitos de rotulagem que assegurem a difusão ade-
quada de informação relativa aos riscos e/ou perigos para a saú-
de humana ou para o ambiente, tomando em consideração as
normas internacionais aplicáveis na matéria.

3. Sem prejuízo de qualquer exigência pela Parte importadora,
cada Parte poderá requerer que relativamente a produtos quí-
micos que, no seu território, são sujeitos a requisitos de rotulagem
por razões ambientais ou de saúde sejam, quando exportados,
sujeitos a requisitos de rotulagem que assegurem a difusão ade-
quada de informação relativa aos riscos e/ou perigos para a saú-
de humana ou para o ambiente, tomando em consideração as
normas internacionais aplicáveis na matéria.

4. No que diz respeito aos produtos químicos mencionados no
n.º 2 que sejam utilizados para fins profissionais, cada Parte ex-
portadora exigirá que seja enviada a cada importador uma ficha
de dados de segurança que obedeça a um formato reconhecido
internacionalmente, contendo a informação mais actualizada dis-
ponível.

5. A informação constante do rótulo e da ficha de dados de
segurança deve, tanto quanto possível, ser fornecida em uma ou
mais das línguas oficiais da Parte importadora.

Artigo 14.º

Intercâmbio de informação

1. Cada Parte compromete-se a facilitar, quando apropriado e
de acordo com os objectivos da presente Convenção:

a) O intercâmbio de informação científica, técnica, económica
e legal relativamente a produtos químicos no âmbito da presen-
te Convenção, incluindo informação toxicológica, ecotoxico-
lógica e de segurança;

b) A comunicação de informação ao público sobre acções de
regulamentação nacionais relevantes para os objectivos da pre-
sente Convenção;

c) O fornecimento de informação a outras Partes, directamente
ou através do Secretariado, conforme apropriado, sobre acções
de regulamentação nacionais que restrinjam substancialmente
um ou mais usos dos produtos químicos.

2. As Partes que troquem informação de acordo com a pre-
sente Convenção comprometem-se a proteger qualquer infor-
mação confidencial conforme seja mutuamente acordado.

3. A seguinte informação, para efeitos da presente Convenção,
não será considerada confidencial:

a) A informação referida nos anexos I e IV, submetida de acor-
do com os artigos 5.º e 6.º, respectivamente;

b) A informação contida na ficha de dados de segurança refe-
rida no n.º 4 do artigo 13.º;

c) A data de validade do produto químico;
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（d）  關於預防措施的資料，包括危害類別、風險性質和有關

安全性建議；以及

（e）  毒理學和生態毒理學試驗結果摘要。

4. 為本公約的目的，有關化學品的生產日期一般不應視為機

密資料。

5. 任何締約方如果需要有關附件三所列化學品經其領土過境

轉移方面的資料，則可向秘書處表明此種需要。秘書處應就此通

知所有締約方。

第 l5 條

公約的實施

1. 各締約方應採取可能必要的措施，建立和加強其國家基礎

設施和機構，以便有效地實施本公約。這些措施可酌情包括採取

或修訂國家立法或行政措施，並亦可包括：

（a） 建立包括化學品安全資料在內的國家化學品登記機構和

數據庫；

（b） 鼓勵工業界採取主動行動，以提高化學品的安全程度；

以及

（c） 在考慮到第16條的規定的情況下，促進達成自願協議。

2. 各締約方應在切實可行的程度上確保公眾有適當機會獲得

下列資料：化學品的處理和意外事故的管理以及比附件三所列化

學品對人類健康或環境更安全的替代品。

3. 在次區域、區域和全球各級實施本公約時，各締約方同意

直接或酌情通過具有資格的國際組織開展合作。

4. 本公約中的任何規定均不得解釋為限制締約方採取比本公

約所要求的更為嚴格地保護人類健康和環境的行動的權利，但此

種行動須符合本公約的規定和國際法。

第 16 條

技術援助

締約方在特別考慮到發展中國家和經濟轉型國家的需要的同

時，應開展合作促進技術援助，以發展管理化學品所必需的基礎

設施和能力，從而能夠實施本公約。擁有更先進的化學品管制規

d) A informação sobre medidas de precaução, incluindo a clas-
sificação de perigo, a natureza do risco e os conselhos de segu-
rança relevantes; e

e) O sumário dos resultados dos testes toxicológicos e ecotoxi-
cológicos.

4. A data de produção do produto químico não deverá, na
generalidade, ser considerada confidencial para os efeitos da
presente Convenção.

5. Qualquer Parte que solicite informação sobre movimentos
em trânsito através do seu território de produtos químicos in-
cluídos no anexo III, pode comunicar a sua necessidade de infor-
mação ao Secretariado, o qual deverá informar todas as Partes
nesse sentido.

Artigo 15.º

Aplicação da Convenção

1. Para a efectiva aplicação da presente Convenção cada Par-
te tomará as medidas que forem necessárias para estabelecer e
reforçar as suas infra-estruturas e instituições nacionais. Tais me-
didas podem incluir, conforme seja necessário, a adopção, ou
alterações, da legislação nacional ou a adopção de medidas ad-
ministrativas e podem também incluir o seguinte:

a) O estabelecimento de registos nacionais e bases de dados,
incluindo informação de segurança sobre produtos químicos;

b) O incentivo à adopção de medidas pela indústria para pro-
mover a segurança dos produtos químicos; e

c) A promoção de acordos voluntários, tomando em conside-
ração as disposições do artigo 16.º.

2. Cada Parte compromete-se a assegurar, na medida do pos-
sível, que o público tenha acesso adequado à informação sobre
o manuseamento de produtos químicos, sobre a gestão de aci-
dentes e sobre alternativas mais seguras para a saúde humana e
para o ambiente, aos produtos químicos incluídos no anexo III.

3. As Partes acordam em cooperar, directamente ou, quando
apropriado, através de organizações internacionais competentes,
na aplicação da presente Convenção aos níveis sub-regional,
regional e global.

4. Nada na presente Convenção deverá ser interpretado como
restringindo o direito das Partes a tomarem acções mais rigoro-
sas na protecção da saúde humana ou do ambiente do que as
constantes da presente Convenção, desde que tais acções sejam
consistentes com as disposições da presente Convenção e de acor-
do com o direito internacional.

Artigo 16.º

Assistência técnica

As Partes comprometem-se a cooperar, tomando em conside-
ração as necessidades particulares dos países em desenvolvimen-
to e dos países com economias em transição, na promoção de
assistência técnica ao desenvolvimento das infra-estruturas e da
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劃的締約方應該向其他締約方提供技術援助，包括培訓，以發展

他們在化學品整個生命周期內對其進行管理的基礎設施和能力。

第 17 條

不遵守情事

締約方大會應盡快制定並通過用於確定不遵守本公約規定的

情事和處理被查明處於不遵守狀況的締約方的程序和體制機制。

第 18 條

締約方大會

1. 玆設立締約方大會。

2. 締約方大會第一次會議應在不遲於本公約生效後一年由環

境署執行主任和糧農組織總幹事共同召開。其後，締約方大會的

常會應按締約方大會所確定的間隔時間定期召開。

3. 締約方大會的非常會議可在締約方大會認為必要的其他時

間舉行，或應任何締約方的書面請求舉行，但這一請求須得到至

少三分之一締約方的支持。

4. 締約方大會應以協商一致方式在其第一次會議上議定並通

過締約方大會和任何附屬機構的議事規則和財務規則以及有關秘

書處運作的財務規定。

5. 締約方大會應不斷審查和評價本公約的執行情況。它應履

行公約為其指定的職責，為此目的，應：

（a） 根據以下第6 款的規定設立它認為執行公約所必需的附

屬機構；

（b）  酌情與具有資格的國際組織以及政府間組織和非政府組

織合作；以及

（c） 考慮並採取為實現本公約的目標可能所需的任何其他行

動。

6. 締約方大會應在其第一次會議上設立一個附屬機構，稱為

化學品審查委員會，以行使本公約為其指定的職責。在這方面：

capacidade necessária para administrarem produtos químicos por
forma a permitir a aplicação da presente Convenção. As Partes
com programas mais avançados de regulamentação de produtos
químicos deverão fornecer assistência técnica, incluindo forma-
ção, às outras Partes no desenvolvimento das suas infra-estrutu-
ras e da capacidade para administrarem os produtos químicos
durante o seu ciclo de vida.

Artigo 17.º

Incumprimento

A conferência das Partes desenvolverá e aprovará, o mais cedo
possível, mecanismos processuais e institucionais para determi-
nar o incumprimento das disposições da presente Convenção e
as medidas a tomar relativamente às Partes que não cumpram
essas mesmas disposições.

Artigo 18.º

Conferência das Partes

1. É pela presente estabelecida a conferência das Partes.

2. A primeira reunião da conferência das Partes será convocada
em conjunto pelo director executivo do PNUA e pelo director-ge-
ral da FAO, no prazo máximo de um ano após a entrada em
vigor da presente Convenção. Posteriormente, as reuniões ordi-
nárias da conferência das Partes serão realizadas a intervalos
regulares a ser determinados pela conferência.

3. As reuniões extraordinárias da conferência das Partes se-
rão realizadas quando a conferência entenda necessário ou quan-
do qualquer das Partes o solicite por escrito, desde que tal seja
aceite por pelo menos um terço das Partes.

4. A conferência das Partes acordará e adoptará, por consenso,
na sua primeira reunião o seu regulamento interno e as suas re-
gras financeiras, que serão também aplicáveis a qualquer órgão
subsidiário, bem como as disposições financeiras que regerão o
funcionamento do Secretariado.

5. A conferência das Partes manterá sob contínua observação
e avaliação a aplicação da presente Convenção e desempenhará
as funções que lhe são atribuídas pela Convenção e, com esse
fim, fica obrigada a:

a) Estabelecer, para além das disposições decorrentes do n.º 6
abaixo indicado, os órgãos subsidiários que considere necessá-
rios para a aplicação da Convenção;

b) Cooperar, quando apropriado, com organizações interna-
cionais competentes e órgãos intergovernamentais e não gover-
namentais; e

c) Considerar e tomar quaisquer medidas adicionais que se
mostrem necessárias para atingir os objectivos da Convenção.

6. A conferência das Partes estabelecerá, na sua primeira reu-
nião, um órgão subsidiário designado por Comité de Revisão de
Produtos Químicos, com o objectivo de desempenhar as funções
que lhe sejam atribuídas pela presente Convenção. Nesse sentido:
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（a） 化學品審查委員會的成員應由締約方大會任命。委員會

成員應由限定人數的化學品管理方面的政府指定專家組成。委員

會的成員應在公平地域分配的基礎上任命，包括確保在發達國家

與發展中國家締約方之間達成平衡；

（b） 締約方大會應確定該委員會的職責範圍、組織和運作方

式；

（c） 委員會應盡一切努力以協商一致方式提出建議。如果已

盡了一切努力仍未達成協商一致意見，則作為最後手段，應以出

席並參加表決的成員的三分之二多數票通過此類建議。

7. 聯合國、其專門機構和國際原子能機構以及任何非本公約

締約方的國家均可作為觀察員出席締約方大會的會議。任何其他

組織或機構，無論是國家或國際性質、政府或非政府性質，只要

在本公約所涉事項方面其有資格，並通知秘書處願意以觀察員身

份出席締約方大會的會議，均可被接納參加會議，除非至少三分

之一出席的締約方反對。觀察員的接納和參加應遵守締約方大會

通過的議事規則。

第 19 條

秘書處

1. 玆設立秘書處。

2. 秘書處的職責應為：

（a） 為締約方大會及其附屬機構的會議做出安排，並向它們

提供所需的服務；

（b） 根據要求，便利協助締約方、特別是發展中國家締約方

和經濟轉型國家締約方實施本公約；

（c） 確保與其他有關的國際組織的秘書處進行必要的協調；

（d） 在締約方大會的全面指導下，達成有效履行其職責可能

需要的行政和合同安排；以及

（e） 履行本公約規定的其他秘書處職責以及締約方大會可能

確定的其他職責。

3. 本公約的秘書處職責應由環境署執行主任與糧農組織總幹

事共同履行，並須遵循他們之間所商定的、並經締約方大會核可

的安排。

a) Os membros do Comité de Revisão de Produtos Químicos
serão nomeados pela conferência das Partes. O conjunto de
membros do Comité consistirá de um número limitado de espe-
cialistas em gestão de produtos químicos a serem designados
pelos governos. Os membros do comité serão nomeados com
base numa distribuição geográfica equitativa, incluindo a garantia
de equilíbrio entre Partes constituídas por países desenvolvidos
e por países em desenvolvimento;

b) A conferência das Partes decidirá sobre o mandato, organi-
zação e funcionamento do Comité;

c) O Comité levará a cabo todos os esforços para tomar as suas
recomendações por consenso. Uma vez esgotados todos os es-
forços para chegar a um consenso, sem que tenha sido alcança-
do acordo, tal recomendação será, em último recurso, adoptada
por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes.

7. As Nações Unidas, as suas agências especializadas, a Agên-
cia Internacional de Energia Atómica assim como qualquer Es-
tado que não seja Parte da presente Convenção, poderão estar
representados como observadores nas reuniões da conferência
das Partes. Qualquer órgão ou agência, quer nacional ou interna-
cional, governamental ou não governamental, com competên-
cia nas matérias tratadas pela presente Convenção, e que tenha
informado o Secretariado do seu desejo de estar representado
como observador na reunião da conferência das Partes poderá
ser admitido salvo se, pelo menos, um terço das Partes presen-
tes se opuser. A admissão e participação de observadores esta-
rão sujeitas ao regulamento interno adoptado pela conferência
das Partes.

Artigo 19.º

Secretariado

1. É pela presente estabelecido o Secretariado.

2. As funções do Secretariado serão as seguintes:

a) Organizar as reuniões da conferência das Partes e dos res-
pectivos órgãos subsidiários e prestar-lhes os serviços necessários;

b) Prestar assistência às Partes, quando solicitada, particular-
mente aos países em desenvolvimento ou com economias em
transição, sobre a aplicação da presente Convenção;

c) Assegurar a coordenação necessária com os Secretariados
de outros órgãos internacionais relevantes;

d) Proceder, sob a supervisão da conferência das Partes, aos
arranjos administrativos e contratuais necessários para o desem-
penho eficaz das suas funções; e

e) Desempenhar as outras funções de Secretariado especifi-
cadas na presente Convenção e quaisquer outras que lhe pos-
sam vir a ser atribuídas pela conferência das Partes.

3. As funções de Secretariado da presente Convenção serão
desempenhadas conjuntamente pelo director executivo do
PNUA e pelo director-geral da FAO, sujeitas aos arranjos que
sejam acordados entre eles e aprovados pela conferência das
Partes.
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4. 如果締約方大會認為秘書處沒有履行其預期的職責，它可

由出席並參加表決的締約方四分之三多數票決定將秘書處職責交

給一個或多個其他具有資格的國際組織。

第 20 條

爭端的解決

1. 締約方應通過談判或其選擇的其他和平方式解決他們之間

就本公約的解釋或適用而產生的任何爭端。

2. 非區域經濟一體化組織的締約方在批准、接受、核准或加

入本公約時，或在其後任何時候，可在交給保存人的一份書面文

書中聲明，關於本公約的解釋或適用方面的任何爭端，它承認在

涉及接受同樣義務的任何締約方時，以下一種或兩種爭端解決方

式具有強制性：

（a） 按照將由締約方大會盡早通過的、載於一附件中的程序

進行仲裁；和

（b） 將爭端提交國際法院。

3. 區域經濟一體化組織的締約方可就根據第 2（a）款所述程

序進行仲裁發表類似聲明。

4. 根據第2款所作的聲明，在依照其有效期失效之前，或在

撤銷聲明的書面通知交存於保存人之後三個月內，應一直有效。

5. 除非爭端各方另有協議，聲明的失效、撤銷聲明的通知或

作出新的聲明，絲毫不得影響仲裁法庭或國際法院正在進行的審

理。

6. 如果爭端的雙方尚未根據第 2 款接受相同程序或任何程

序，且他們未能在一方通知另一方存在爭端後十二個月內解決其

爭端，則該爭端應根據爭端任何一方的要求提交調解委員會。調

解委員會應提出載有建議的報告。與調解委員會有關的其他程序

應列入最遲由締約方大會第二次會議通過的一項附件中。

第 21 條

公約的修正

1. 任何締約方均可對本公約提出修正案。

4. Se a conferência das Partes entender que o Secretariado
não está a funcionar como devido pode decidir, por uma maio-
ria de três quartos das Partes presentes e votantes, confiar as
funções de Secretariado a uma ou mais organizações internacio-
nais competentes.

Artigo 20.º

Resolução de diferendos

1. As Partes resolverão qualquer diferendo relativo à inter-
pretação ou aplicação da presente Convenção por via da nego-
ciação ou por qualquer outro meio pacífico por si escolhido.

2. Ao ratificar, aceitar, aprovar ou aderir à presente Convenção,
ou em qualquer momento posterior, qualquer uma das Partes,
que não seja uma organização regional de integração económica,
poderá declarar, por comunicação escrita ao depositário, que,
relativamente a qualquer diferendo relativo à interpretação ou
aplicação da presente Convenção, reconhece como obrigatório,
nas suas relações com qualquer outra Parte que aceite a mesma
obrigação, um ou ambos os meios de resolução de diferendos a
seguir referidos:

a) Arbitragem, de acordo com os procedimentos a serem
adoptados pela conferência das Partes, num anexo, logo que
possível; e

b) Submissão do diferendo ao Tribunal Internacional de
Justiça.

3. Uma Parte que seja uma organização regional de integração
económica poderá fazer uma declaração análoga relativamente
à arbitragem, de acordo com o procedimento referido na alínea
a) do n.º 2.

4. Qualquer declaração feita de acordo com o n.º 2 permane-
cerá em vigor até ao termo do prazo nela previsto ou após o
período de três meses a partir da data de entrega ao depositário
da comunicação escrita contendo a sua revogação.

5. A caducidade de uma declaração, uma notificação de revo-
gação ou uma nova declaração não afectarão em nada os proce-
dimentos em curso perante um tribunal arbitral ou perante o
Tribunal Internacional de Justiça, a menos que as Partes em
diferendo acordem de outra forma.

6. Se as Partes em diferendo não tiverem aceite o mesmo pro-
cedimento ou qualquer dos procedimentos previstos no n.º 2, e
se não tiverem podido resolver o seu diferendo nos 12 meses
seguintes à notificação da existência de um diferendo por uma
das Partes à outra, o diferendo será submetido a uma comissão
de conciliação a pedido de qualquer das Partes em diferendo. A
comissão de conciliação apresentará um relatório com recomen-
dações. Procedimentos adicionais relativos à comissão de conci-
liação serão incluídos num anexo a ser adoptado pela conferên-
cia das Partes o mais tardar na segunda reunião da conferência.

Artigo 21.º

Alterações à Convenção

1. Qualquer Parte pode propor alterações à presente Conven-
ção.
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2. 本公約的修正案應在締約方大會的會議上通過。提出的任

何修正案案文均應由秘書處至少在擬議通過該修正案的會議之前

六個月送交締約方。秘書處還應將提出的修正案送交本公約簽署

方，並呈交保存人以供參考。

3. 締約方應盡一切努力以協商一致的方式就對本公約提出的

任何修正案達成協議。如為謀求協商一致已盡了一切努力而仍未

達成協議，則作為最後手段，應以出席會議並參加表決的締約方

的四分之三多數通過該修正案。

4. 該修正案應由保存人送交所有締約方，供其批准、接受或

核准。

5. 對修正案的批准、接受或核准應以書面形式通知保存人。

依照第 3 款通過的修正案，應自至少四分之三的締約方交存批

准、接受或核准書之日後的第九十天起對接受該修正案的締約方

生效。其後，該修正案應自任何其他締約方交存批准、接受或核

准該修正案的文書之日後的第九十天起對其生效。

第 22 條

附件的通過和修正

1. 本公約的附件應成為本公約的組成部分，除非另有明文規

定，凡提及本公約時，亦包括其任何附件在內。

2. 附件應限於程序、科學、技術或行政事項。

3. 下列程序應適用於本公約增補附件的提出、通過和生效：

（a）增補附件應根據第 21 條第 1 、第 2 和第 3 款規定的程序

提出和通過；

（b） 任何締約方如果不能接受一項增補附件，則應在保存人

就通過該增補附件發出通知之日起一年內將此情況書面通知保存

人。保存人應在接到任何此類通知後立即通知所有締約方。締約

方可隨時撤銷以前對某一增補附件提出的不接受通知，該附件即

應根據以下第（c）項的規定對該締約方生效；

（c） 在保存人就通過一項增補附件發出通知之日起一年後，

該附件應對未曾依以上第（b）項的規定提交通知的所有締約方

生效。

2. As alterações à presente Convenção serão adoptadas numa
reunião da conferência das Partes. O Secretariado comunicará
às Partes o texto de qualquer proposta de alteração pelo menos
seis meses antes da reunião na qual se proponha a respectiva
adopção. O Secretariado comunicará também a proposta de al-
teração aos signatários da presente Convenção e, para informa-
ção, ao depositário.

3. As Partes farão todos os esforços para chegar a acordo por
consenso, sobre qualquer alteração proposta à presente Conven-
ção. Uma vez esgotados todos os esforços para se atingir con-
senso sem que se chegue a acordo, as alterações serão adoptadas,
como último recurso, por uma maioria de três quartos dos votos
das Partes presentes e votantes na reunião.

4. O depositário comunicará as alterações a todas as Partes
para ratificação, aceitação ou aprovação.

5. A ratificação, aceitação ou aprovação de uma alteração será
notificada ao depositário por escrito. Uma alteração adoptada
de acordo com o n.º 3 entrará em vigor para as Partes que a tive-
rem aceite até 90 dias após a data de depósito dos instrumentos
de ratificação, aceitação ou aprovação de, pelo menos, três quar-
tos das Partes. Posteriormente, a alteração entrará em vigor para
qualquer outra Parte até 90 dias após a data em que essa Parte
tenha depositado o seu instrumento de ratificação, aceitação ou
aprovação à mencionada alteração.

Artigo 22.º

Adopção e alterações de anexos

1. Os anexos à presente Convenção farão dela parte integran-
te e, salvo declaração expressa em contrário, uma referência à
presente Convenção constitui simultaneamente uma referência
aos seus anexos.

2. Os anexos restringir-se-ão a matérias processuais, científicas,
técnicas ou administrativas.

3. Os seguintes procedimentos aplicar-se-ão à proposta, adop-
ção e entrada em vigor de anexos adicionais à presente Conven-
ção:

a) Os anexos adicionais serão propostos e adoptados de acor-
do com os procedimentos constantes dos n.os 1, 2 e 3 do artigo
21.º;

b) Qualquer Parte que não tenha podido aceitar um anexo
adicional notificará, por escrito, o depositário no prazo de um
ano após a data da comunicação da adopção do anexo adicional,
pelo depositário. O depositário notificará prontamente todas as
Partes de qualquer notificação recebida. Qualquer Parte pode,
em qualquer momento, retirar uma notificação anterior de não
aceitação relativamente a um anexo adicional, e neste caso o
anexo entrará em vigor para essa Parte de acordo com a alínea
c); e

c) Decorrido um ano sobre a data de comunicação pelo depo-
sitário da adopção de um anexo adicional, o anexo entrará em
vigor para todas as Partes que não tenham apresentado a notifi-
cação de acordo com o disposto na alínea b).
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4. 除附件三外，本公約附件的修正案的提出、通過和生效均

應遵守本公約增補附件的提出、通過和生效所採用的同一程序。

5. 下列程序應適用於附件三的修正案的提出、通過和生效：

（a）附件三的修正案應根據第 5 至第 9 條以及第 21 條第 2 款

規定的程序提出和通過；

（b） 締約方大會應以協商一致的方式就通過問題作出決定；

（c） 保存人應立即將修正附件三的決定通知締約方。該修正

案應在該決定規定的日期對所有締約方生效。

6. 如果一項增補附件或對一項附件的修正案涉及對本公約的

修正，則該增補附件或修正案應在對本公約的修正生效後方能生

效。

第 23 條

表決權

1. 除以下第2款之規定外，本公約每一締約方應有一票表決

權。

2. 區域經濟一體化組織對屬於其權限範圍內的事項行使表決

權時，其票數應與其作為本公約締約方的成員國數目相同。如果

此類組織中的任何成員國行使表決權，則該組織就不應行使表決

權，反之亦然。

3. 為本公約的目的，“出席並參加表決的締約方”是指出席

會議並投贊成票或反對票的締約方。

第 24 條

簽署

本公約應於 1998 年 9 月 11 日在鹿特丹並自 1998 年 9 月 12 日

至 1999 年 9 月 10 日在紐約聯合國總部開放供所有國家和區域經

濟一體化組織簽署。

第 25 條

批准、接受、核准或加入

1. 本公約須經各國和各區域經濟一體化組織批准、接受或核

准。本公約應從簽署截止日之後開放供各國和各區域經濟一體化

組織加入。批准、接受、核准或加入書應交存於保存人。

4. Excepto no caso do anexo III, a proposta, adopção e entra-
da em vigor de alterações aos anexos à presente Convenção se-
rão sujeitas aos mesmos procedimentos que a proposta, adop-
ção e entrada em vigor de anexos adicionais à Convenção.

5. À proposta, adopção e entrada em vigor de alterações ao
anexo III, aplicar-se-á o seguinte procedimento:

a) As alterações ao anexo III serão propostas e adoptadas de
acordo com os procedimentos constantes dos artigos 5.º a 9.º e
n.º 2 do artigo 21.º;

b) As decisões sobre a adopção de alterações ao anexo III se-
rão tomadas pela conferência das Partes por consenso;

c) Qualquer decisão de alteração ao anexo III será imediata-
mente comunicada às Partes pelo depositário. As alterações en-
trarão em vigor para todas as Partes na data especificada na
decisão.

6. Caso um anexo adicional ou alteração a um anexo esteja
relacionado com uma alteração à presente Convenção, esse ane-
xo adicional ou alteração não entrará em vigor enquanto não
entrar em vigor essa alteração à Convenção.

Artigo 23.º

Votação

1. Cada Parte da presente Convenção terá direito a um voto,
excepto nos casos previstos no n.º 2 abaixo indicado.

2. As organizações regionais de integração económica exerce-
rão o seu direito de voto em matérias da sua competência, com
um número de votos igual ao número dos seus Estados mem-
bros que sejam Partes da presente Convenção. Estas organiza-
ções não exercerão o seu direito de voto se algum dos seus Esta-
dos membros exercer esse direito, e vice-versa.

3. Para os efeitos da presente Convenção, «Partes presentes e
votantes» significa as Partes presentes e que emitem um voto
positivo ou negativo.

Artigo 24.º

Assinatura

A presente Convenção será aberta para assinatura em Roter-
dão por todos os Estados e organizações regionais de integração
económica em 11 de Setembro de 1998, e na sede das Nações
Unidas em Nova Iorque de 12 de Setembro de 1998 a 10 de Se-
tembro de 1999.

Artigo 25.º

Ratificação, aceitação, aprovação ou adesão

1. A presente Convenção será sujeita a ratificação, aceitação,
ou aprovação por Estados e organizações regionais de integração
económica. Permanecerá aberta à adesão por Estados ou orga-
nizações regionais de integração económica a partir do dia se-
guinte àquele em que se encerrar o período de assinatura. Os
instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão se-
rão depositados junto do depositário.
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2. 任何成為本公約締約方但其成員國卻均未成為締約方的區

域經濟一體化組織應受本公約規定的一切義務的約束。如果此類

組織的一個或多個成員國為本公約的締約方，則該組織及其成員

國應決定各自在履行本公約義務方面的責任。在此種情況下，該

組織及其成員國無權同時行使本公約所規定的權利。

3. 區域經濟一體化組織應在其批准、接受、核准或加入書中

聲明其在本公約所規定事項上的權限。任何此類組織還應將其權

限範圍的任何有關變更通知保存人，再由保存人通知各締約方。

第 26 條

生效

1. 本公約應自第五十份批准、接受、核准或加入書交存之日

後第九十天起生效。

2. 對於在第五十份批准、接受、核准或加入書交存之後批

准、接受或核准或加入本公約的各國或各區域經濟一體化組織，

本公約應自該國或該區域經濟一體化組織交存其批准、接受、核

准或加入書之日後第九十天起生效。

3. 為第 1 和第 2 款的目的，區域經濟一體化組織所交存的任

何文書不應視為該組織的成員國所交存文書之外的額外文書。

第 27 條

保留

不得對本公約作任何保留。

第 28 條

退出

1. 自本公約對一締約方生效之日起三年後，該締約方可隨時

向保存人發出書面通知，退出本公約。

2. 任何此種退出應在保存人收到退出通知之日起一年後生

效，或在退出通知中可能指明的一個更晚日期生效。

2. Qualquer organização regional de integração económica que
se torne Parte da presente Convenção sem que nenhum dos seus
Estados membros o seja, ficará sujeita a todas as obrigações de-
correntes da Convenção. No caso de um ou mais Estados mem-
bros dessa organização serem Partes da presente Convenção, a
organização e os seus Estados membros decidirão sobre as suas
respectivas responsabilidades para o cumprimento das obriga-
ções decorrentes da Convenção. Em tais casos, a organização e
os seus Estados membros não poderão exercer simultaneamen-
te os direitos que decorrem da Convenção.

3. Nos seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação
ou adesão, as organizações regionais de integração económica
declararão o âmbito das suas competências no que respeita às
matérias reguladas pela presente Convenção. Estas organizações
informarão também o depositário, o qual, por sua vez, informa-
rá as Partes sobre qualquer alteração relevante no âmbito das
suas competências.

Artigo 26.º

Entrada em vigor

1. A presente Convenção entrará em vigor 90 dias após a data
de depósito do 50.º instrumento de ratificação, aceitação, apro-
vação ou adesão.

2. Para cada Estado ou organização regional de integração eco-
nómica que ratifique, aceite, aprove ou adira à Convenção após
o depósito do 50.º instrumento de ratificação, aceitação, apro-
vação ou adesão, a Convenção entrará em vigor 90 dias após a
data de depósito, por esse Estado ou organização regional de
integração económica, do respectivo instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão.

3. Para o efeito dos n.os 1 e 2, qualquer instrumento deposita-
do por uma organização regional de integração económica não
será considerado como adicional em relação aos instrumentos
depositados pelos Estados membros dessa organização.

Artigo 27.º

Reservas

Não poderão ser formuladas reservas à presente Convenção.

Artigo 28.º

Denúncia

1. Decorridos três anos sobre a data de entrada em vigor da
presente Convenção para uma Parte, esta poderá, em qualquer
altura, denunciar a presente Convenção mediante notificação
por escrito ao depositário.

2. A denúncia produzirá efeito decorrido que seja um ano con-
tado a partir da data da recepção, pelo depositário, da notifica-
ção de denúncia, ou em data posterior especificada na referida
notificação.
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第 29 條

保存人

聯合國秘書長應為本公約保存人。

第 30 條

作準文本

本公約正本應交存於聯合國秘書長，其阿拉伯文、中文、英

文、法文、俄文和西班牙文文本均為作準文本。

下列簽署人，經正式授權，在本公約上簽字，以昭信守。

一九九八年九月十日訂於鹿特丹。

––––––––––

 附件一

根據第 5 條發出通知所需提供的資料

通知應包括：

1. 特性、名稱和用途

（a）  通用名稱；

（b） 如有國際公認的術語集，根據該術語集（例如國際純化

學和應用化學聯合會的術語集等）所命名的化學名稱；

（c）  貿易名稱和製劑名稱；

（d）  編碼號：化學文摘社編號、協調制度海關編碼和其他編

號；

（e）如果要求對有關化學品進行分類，有關危害分類的資

料；

（f）  有關化學品的用途；

（g）有關化學品的物理——化學、毒理學和生態毒理學特

性。

2. 最後管制行動

（a）  有關最後管制行動的資料；

（i）最後管制行動概要；

（ii） 所依據的管制文件；

（iii） 最後管制行動生效日期；

（iv）關於最後管制行動是否根據風險或危害評估作出的說

明，如果是，關於此類評估資料，包括述及的有關文件的說明；

Artigo 29.º

Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da
presente Convenção.

Artigo 30.º

Textos autênticos

O original da presente Convenção, cujos textos em árabe,
chinês, inglês, francês, russo e espanhol fazem igualmente fé,
será depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, devidamente autoriza-
dos para o efeito, assinaram a presente Convenção.

Feita em Roterdão aos dez dias do mês de Setembro de mil
novecentos e noventa e oito.

––––––––––

ANEXO I

REQUISITOS DA INFORMAÇÃO PARA AS NOTIFICA-
ÇÕES REALIZADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º

As notificações incluirão:

1. Propriedades, identificação e usos

(a) Nome comum;

(b) Nome do produto químico de acordo com uma nomencla-
tura internacionalmente reconhecida (por exemplo, União In-
ternacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC)), quando essa
nomenclatura exista;

(c) Designações comerciais e nomes das preparações;

(d) Números de código: número do Chemicals Abstract Service
(CAS), código do Sistema de Classificação Harmonizado Alfan-
degário e outros números;

(e) Informação sobre classificação de perigo, quando o pro-
duto químico estiver sujeito a requisitos de classificação;

(f) Uso ou usos do produto químico;

(g) Propriedades físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicoló-
gicas.

2. Acção regulamentar final

(a) Informação específica para a acção regulamentar final:

(i) Sumário da acção regulamentar final;

(ii) Referência ao documento regulamentar;

(iii) Data de entrada em vigor da acção regulamentar final;

(iv) Indicação se a acção regulamentar final foi baseada numa
avaliação do risco ou do perigo e, em caso afirmativo, apresen-
tação da informação sobre tal avaliação, incluindo referência à
documentação relevante;
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（v） 採取涉及人類健康、包括涉及消費者和工人的健康或環

境的最後管制行動的原因；

（vi） 有關化學品對人類健康、包括對消費者和工人的健康或

環境造成的危害和風險以及最後管制行動預期產生影響的摘要；

（b） 已採取最後管制行動的類別，以及對每種類別：

（i）最後管制行動禁止的用途；

（ii） 仍允許的用途；

（iii） 如有可能，化學品的生產、進口、出口和使用的估計數

量；

（c） 關於最後管制行動可能與其他國家和區域之間的相關性

的盡可能詳細的說明；

（d） 可能涉及以下方面的其他有關資料：

（i）對最後管制行動的社會——經濟影響的評估；

（ii） 如有替代品，有關替代品及其相對風險的資料，例如：

——有害物綜合治理戰略；

——工業習慣做法和工藝，包括更為清潔的技術。

 附件二

將禁用或嚴格限用化學品列入附件三的標準

化學品審查委員會在審查秘書處根據第 5 條第 5 款送交的通

知時應：

（a） 確認為保護人類健康或環境已採取了最後管制行動；

（b） 確定已根據風險評估結果採取了最後管制行動。該評估

應在根據有關締約方的現有條件對科學數據進行審查的基礎上進

行。為此，所提供的文件應表明：

（i） 數據是根據公認的科學方法得出的；

（ii） 數據的審查和記錄是根據公認的科學原則和程序進行

的；

（iii） 最後管制行動是根據採取此種行動的締約方的現有條件

的風險評估確定的；

(v) Razões para a acção regulamentar final que sejam rele-
vantes para a saúde humana, incluindo a saúde dos consumido-
res e trabalhadores, ou para o ambiente;

(vi) Resumo dos perigos e riscos que o produto químico re-
presenta para a saúde humana, incluindo a saúde dos consumi-
dores e trabalhadores, ou para o ambiente e o efeito esperado
da acção regulamentar final;

(b) Categoria ou categorias em que a acção regulamentar fi-
nal tenha sido adoptada, e para cada categoria:

(i) Uso ou usos proibidos pela acção regulamentar final;

(ii) Uso ou usos que continuem permitidos;

(iii)Estimativa, quando disponível, das quantidades produzidas,
importadas, exportadas e utilizadas do produto químico;

(c) Uma indicação, na medida do possível, da eventual rele-
vância da acção regulamentar final para outros Estados e regiões;

(d) Outras informações relevantes, nomeadamente:

(i) Avaliação dos efeitos sócio-económicos da acção regula-
mentar final;

(ii) Informação, quando disponível, sobre alternativas e os seus
riscos relativos, tais como:

– Estratégias integradas de gestão de pragas;

– Práticas e processos industriais, incluindo tecnologias mais
limpas.

ANEXO II

CRITÉRIOS PARA INCLUIR OS PRODUTOS
QUÍMICOS PROIBIDOS OU SEVERAMENTE

RESTRINGIDOS NO ANEXO III

Ao rever as notificações remetidas pelo Secretariado, nos ter-
mos do n.º 5 do artigo 5.º, o Comité de Revisão de Produtos
Químicos fica obrigado a:

(a) Confirmar que a acção regulamentar final foi tomada por
forma a proteger a saúde humana ou o ambiente;

(b) Estabelecer que a acção regulamentar final foi tomada
como consequência de uma avaliação do risco. Esta avaliação
será baseada numa revisão dos dados científicos no contexto das
condições prevalecentes na Parte em questão. Para esse efeito,
a documentação fornecida deverá demonstrar que:

(i) Os dados foram obtidos de acordo com métodos científi-
cos reconhecidos;

(ii) A revisão dos dados foi realizada e documentada de acor-
do com princípios científicos e procedimentos geralmente
reconhecidos;

(iii) A acção regulamentar final foi baseada numa avaliação
do risco envolvendo as condições prevalecentes na Parte que
toma a acção;
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（c） 通過考慮下列因素審議有關的最後管制行動是否提供了

充分的依據，因而值得將有關化學品列入附件三：

（i）有關的最後管制行動是否導致了或預期將導致所用化學

品數量或使用次數大幅度下降；

（ii） 有關的最後管制行動是否導致了對發出通知締約方的人

民健康或環境的風險的實際減少或預期將使這類風險大幅度減

少；

（iii） 導致採取最後管制行動的考慮因素是否僅適用於一個有

限的地理區域或其他有限的情況；

（iv） 是否有證據表明仍在進行該化學品的國際貿易；

（d） 考慮到有意濫用行為本身並不構成將某一化學品列入附

件三的充分理由。

 附件三

適用事先知情同意程序的化學品

化學品
化學文摘社的

類別
有關編號

2 、 4 、 5 涕 93-76-5 農藥

艾氏劑 309-00-2 農藥

敵菌丹 2425-06-1 農藥

氯丹 57-74-9 農藥

剎蟲 6164-98-3 農藥

乙酯剎醇 510-15-6 農藥

滴滴涕 50-29-3 農藥

狄氏劑 60-57-1 農藥

地樂酚和地樂酚鹽 88-85-7 農藥

1,2- 二溴乙烷（EDB） 106-93-4 農藥

敵蚜胺 640-19-7 農藥

六六六（混合異構體） 608-73-1 農藥

七氯 76-44-8 農藥

六氯苯 118-74-1 農藥

林丹 58-89-9 農藥

 汞化合物，包括無機汞化合物，

 烷基汞化合物和烷氧烷基及芳 農藥

基汞化合物

五氯苯酚 87-86-5 農藥

(c) Determinar se a acção regulamentar final é suficiente para
justificar a inclusão do produto químico no anexo III, após ter
tomado em consideração o seguinte:

(i) Se a acção regulamentar final conduziu, ou seria esperado
que conduzisse, a uma diminuição significativa na quantidade
de produtos químicos utilizados ou no número de utilizações;

(ii) Se a acção regulamentar final conduziu a uma efectiva re-
dução do risco, ou seria esperado que resultasse numa significa-
tiva diminuição do risco para a saúde humana ou o ambiente da
Parte que submeteu a notificação;

(iii) Se as considerações que conduziram à adopção da acção
regulamentar final são apenas aplicáveis a uma área geográfica
limitada ou a outras circunstâncias particulares;

(iv) Se existe uma evidência de comércio internacional do pro-
duto químico;

(d) Ter em atenção que a utilização internacional incorrecta
não constitui por si só razão suficiente para incluir um produto
químico no anexo III.

ANEXO III

PRODUTOS QUÍMICOS SUJEITOS AO PROCEDIMEN-
TO DE PRÉVIA INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO

Produto Químico
Número(s) CAS
Relevante(s)

Categoria

2,4,5-T 93-76-5 Pesticida

Aldrina 309-00-2 Pesticida

Captafol 2425-06-1 Pesticida

Clordano 57-74-9 Pesticida

Clordimeforme 6164-98-3 Pesticida

Clorobenzilato 510-15-6 Pesticida

DDT 50-29-3 Pesticida

Dieldrina 60-57-1 Pesticida

Dinosebe e respectivos
sais 88-85-7 Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB) 106-93-4 Pesticida

Fluoroacetamida 640-19-7 Pesticida

HCH (mistura de
isómeros) 608-73-1 Pesticida
Heptacloro 76-44-8 Pesticida

Hexaclorobenzeno 118-74-1 Pesticida

Lindano 58-89-9 Pesticida

Compostos de mercúrio
incluindo compostos
inorgânicos, compostos
do tipo alquilmercúrio,
alquiloxialquilmercúrio
e arilmercúrio Pesticida

Pentaclorofenol 87-86-5 Pesticida
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Produto Químico
Número(s) CAS
Relevante(s)

Categoria

Monocrotofos 6923-22-4 Formulação
(Formulações líquidas pesticida
solúveis da substância extremamente
com mais de 600 g do perigosa
ingrediente activo /l)
Metamidofos 10265-92-6 Formulação
(Formulações pesticida
líquidas solúveis extremamente
da substância perigosa
com mais de 600 g do
ingrediente activo /l)
Fosfamidão 13171-21-6 Formulação
(Formulações (mistura, pesticida

isómeros(E) extremamente
e (Z))) perigosa

líquidas solúveis 23783-98-4
da substância (isómero-(Z))
com mais de 1000 g do 297-99-4
ingrediente activo /l)  (isómero-(E))
Paratião — metilo 298-00-0 Formulação
(concentrados pesticida
emulsionáveis (EC) extremamente
com 19,5%, 40%, 50% e perigosa
60% de ingrediente
activo e pós contendo
1,5%, 2% e 3% de
ingrediente activo)

Paratião (todas as 56-38-2 Formulação
formulações — aerossóis, pesticida
pós, concentrado extremamente
emulsionável, produtos perigosa
granulares e pós
tensioactivos, à
excepção das suspensões
em cápsulas)
Crocidolite 12001-28-4 Industrial
Bifenilos Polibromados
(PBB) 36355-01-8 (hexa-) Industrial

27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)

Bifenilos Policlorados
(PCB) 1336-36-3 Industrial

Terfenilos Policlorados 61788-33-8 Industrial
(PCT)

Fosfato de tris
(2,3-dibromopropilo) 126-72-7 Industrial

ANEXO IV

INFORMAÇÃO E CRITÉRIOS PARA INCLUIR FORMU-
LAÇÕES PESTICIDAS EXTREMAMENTE PERIGOSAS

NO ANEXO III

Parte 1. Documentação requerida a uma Parte proponente:

As propostas apresentadas, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º,
incluirão a documentação adequada contendo a seguinte
informação:

(a) O nome da formulação pesticida perigosa;

化學品
化學文摘社的

類別
有關編號

久效磷（有效成份含量超過 極為危險的

600g/L 的可溶性液劑）
6923-22-4

農藥製劑

甲胺磷（有效成份含量超過
10265-92-6

極為危險的

600g/L 的可溶性液劑） 農藥製劑

磷胺（有效成份含量超過 13171-21-6（混 極為危險的

1000g/L 的可溶性液劑） 合物、（E）和 農藥製劑

（Z）異構體）

23783-98-4（（Z）

- 異構體）

297-99-4（（E）

- 異構體）

甲基對硫磷（有效成份含量為 極為危險的

19.5% 、 40% 、 50% 、 60% 的 298-00-0 農藥製劑

乳油及有效成份含量為 1.5% 、

2% 和 3% 的粉劑）

對硫磷（除懸浮劑（CS）以外

的所有製劑─氣溶膠、可粉化 極為危險的

的粉劑（DP）、乳油（EC）、 56-38-2 農藥製劑

顆粒劑（GR）和可濕性粉劑

（WP）- 均在此列）

青石棉 12001-28-4 工業用

多溴聯苯（PBB） 36355-01-8

（六 -）

27858-07-7 工業用

（八 -）

13654-09-6

（十 -）

多氯聯苯（PCB） 1336-36-3 工業用

多氯三聯苯（PCT） 61788-33-8 工業用

三（2,3- 二溴丙磷酸酯） 126-72-7 工業用

磷酸鹽

附件四

將極為危險的農藥製劑列入附件三的標準

第 1 部分 提出提案的締約方需提供的文件

根據第 6 條第 1 款提交的提案應包括載有以下資料的適當文

件：

（a） 有關危險農藥製劑名稱；
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(b) O nome do ingrediente ou ingredientes activos na formu-
lação;

(c) A quantidade relativa de cada ingrediente activo na formu-
lação;

(d) O tipo de formulação;

(e) Os nomes comerciais e os nomes dos produtores, quando
disponíveis;

(f) Os padrões de uso comuns e reconhecidos da formulação
na Parte proponente;

(g) Uma descrição clara dos incidentes relacionados com o
problema, incluindo os efeitos adversos e o modo como a formu-
lação foi utilizada;

(h) Qualquer medida regulamentar, administrativa ou outra
que a Parte proponente tenha tomado ou tenha tido a intenção
de tomar em resposta a tais incidentes.

Parte 2. Informação a ser recolhida pelo Secretariado:

Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, o Secretariado recolherá a
informação relevante sobre a formulação incluindo:

(a) As propriedades físico-químicas, toxicológicas e ecotoxi-
cológicas da formulação;

(b) A existência de restrições de manuseamento ou de aplica-
ção noutros Estados;

(c) Informação sobre incidentes relacionados com a formula-
ção noutros Estados;

(d) Informação submetida por outras Partes, organizações
internacionais, organizações não governamentais ou outras fon-
tes relevantes, quer nacionais quer internacionais;

(e) Avaliações do risco e/ou perigo, quando disponíveis;

(f) Indicações, se disponíveis, da extensão do uso da formula-
ção, tais como o número de registos, a produção ou a quantida-
de de vendas;

(g) Outras formulações do pesticida em questão, e incidentes,
se existentes, relacionados com estas formulações;

(h) Práticas alternativas de controlo de pragas;

(i) Outra informação que possa ser considerada relevante pelo
Comité de Revisão de Produtos Químicos.

Parte 3. Critérios para incluir as formulações pesticidas extre-
mamente perigosas no anexo III:

Ao rever as propostas remetidas pelo Secretariado, nos ter-
mos do n.º 5 do artigo 6.º, o Comité de Revisão de Produtos
Químicos, tomará em consideração o seguinte:

(a) A confiança da evidência indicadora que o uso da formula-
ção, de acordo com as práticas comuns e reconhecidas na Parte
proponente, resulta nos incidentes relatados;

（b） 製劑中有效成份名稱；

（c） 每種有效成份在製劑中的相對含量；

（d） 製劑種類；

（e） 如有可能，貿易名稱和生產商名稱；

（f） 有關製劑在提出提案締約方境內的常規和公認的使用方

式；

（g） 有關問題所涉事件的明確說明，包括有害影響和有關製

劑的使用方法；

（h） 提出提案締約方對這種事件已經採取或準備採取的任何

立法、行政或其他措施。

第 2 部分 秘書處需收集的資料

秘書處應根據第 6 條第 3 款收集與有關製劑相關的資料，包

括：

（a）  有關製劑的物理——化學、毒理學和生態毒理學特性；

（b）  其他國家是否對處理或施用器械有所限制；

（c）  其他國家涉及有關製劑的事件的資料；

（d）其他締約方、國際組織、非政府組織或其他有關來源

——無論是國家或國際性來源——所提供的資料；

（e）  如有可能，風險和∕或危害評估報告；

（f）  如有可能，有關農藥製劑的使用範圍的說明，例如登記

數或生產量或銷售量等；

（g）  有關農藥的其他製劑；如曾發生事件，與這些製劑有關

的事件；

（h） 防治害物的替代方法；

（i）  化學品審查委員會可能認為有關的其他資料。

第 3 部分 將極為危險的農藥製劑列入附件三的標準

化學品審查委員會在審查秘書處根據第 6 條第 5 款提交的提

案時應考慮到：

（a） 說明按照常規或公認的做法在提出提案的締約方境內使

用有關製劑而導致發生所報告的事件的證據是否可靠；
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(b) A relevância de tais incidentes para outros Estados com
clima, condições e modos de emprego da formulação análogos;

(c) A existência de restrições de manuseamento ou de aplica-
ção envolvendo tecnologia ou técnicas que não possam ser ra-
zoável ou extensamente aplicáveis em Estados que não possuam
as infra-estruturas necessárias;

(d) A importância dos efeitos relatados em relação à quanti-
dade da formulação utilizada;

(e) Que o uso intencional incorrecto não constitui por si só
razão suficiente para incluir uma formulação no anexo III.

ANEXO V

REQUISITOS DA INFORMAÇÃO PARA A NOTIFICA-
ÇÃO DE EXPORTAÇÃO

1. A notificação de exportação conterá a seguinte informação:

(a) Nome e morada das autoridades nacionais designadas
relevantes, da Parte exportadora e da Parte importadora;

(b) Data prevista de exportação para a Parte importadora;

(c) Nome do produto químico proibido ou severamente res-
tringido e um sumário da informação especificada no anexo I a
ser fornecida ao Secretariado nos termos do artigo 5.º. Quando
mais do que um desses produtos químicos for incluído numa
mistura ou preparação, tal informação será fornecida para cada
produto químico;

(d) Uma declaração indicando a categoria prevista do produ-
to químico e o seu uso previsto dentro dessa categoria, na Parte
importadora, se tal for conhecido;

(e) Informação sobre medidas preventivas destinadas a redu-
zir a exposição ao, e a emissão do, produto químico;

(f) A concentração do produto químico ou produtos químicos
proibidos ou severamente restringidos, no caso de uma mistura
ou preparação;

(g) Nome e morada do importador;

(h) Qualquer informação adicional que esteja prontamente
disponível à autoridade nacional designada relevante da Parte
exportadora e que possa ser útil à autoridade nacional designa-
da da Parte importadora.

2. Para além da informação referida no n.º 1, a Parte exporta-
dora fornecerá qualquer informação adicional, especificada no
anexo I, que possa ser solicitada pela Parte importadora.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, 1 de Junho de 2005. — O
Chefe do Gabinete, Ho Veng On.

（b） 此類事件與其他具有類似的氣候、條件和製劑使用方式

的國家是否相關；

（c）  處理或施用器械方面的限制是否涉及在缺乏基礎設施的

國家中可能沒有得到合理或廣泛應用的技術或工藝；

（d） 就製劑的使用量而言，所報告的影響是否具有意義；

（e） 有意濫用行為本身並不構成將製劑列入附件三的充分理

由。

 附件五

出口通知所需提供的資料

1. 出口通知應包括以下資料：

（a） 出口締約方和進口締約方的有關指定國家主管部門的名

稱和地址；

（b） 向進口締約方出口的預定日期；

（c） 禁用或嚴格限用化學品的名稱以及根據第5條將向秘書

處提供的附件一所規定的資料的摘要。如混合物或製劑中含有一

種以上此類化學品，則應就每種化學品提供此類資料；

（d） 如已知悉，有關化學品的預期用途類別和在進口締約方

境內該預期用途類別中的預期用途的說明；

（e） 為減少有關化學品的暴露及其排放而採取的預防措施的

資料；

（f）如為混合物或製劑，有關禁用或嚴格限用化學品的濃

度；

（g） 進口商的名稱和地址；

（h） 出口締約方有關指定國家主管部門現有的、對進口締約

方指定國家主管部門具有幫助的任何其他資料。

2. 除第1款提及的資料外，出口締約方應提供進口締約方可

能要求提供的附件一所規定的進一步資料。

–––––––

二零零五年六月一日於行政長官辦公室

辦公室主任 何永安
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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自行政法務司司長於二零零五年五月十三日作出的批

示：

根據經六月二十三日第 25/97/M 號法令修訂的十二月二十一

日第 85/89/M 號法令第三條及第四條的規定，朱偉幹擔任行政暨

公職局局長的定期委任，自二零零五年六月二十日起續期兩年。

–––––––

二零零五年六月二日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 53/2005 號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，以及

第12/2000號行政命令第一款、第二款及第五款和第6/2005號行政

命令第二款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長孫家雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“長城－保安物業

管理有限公司”簽訂向勞工事務局職業培訓廳提供保安服務的合

同。

二零零五年五月十九日

經濟財政司司長 譚伯源

批  示  摘  錄

摘錄自經濟財政司司長於二零零五年五月九日作出的批示：

根據經第1/2005號行政法規修改的第14/1999號行政法規第十

八條第一款及第二款的規定，蘇秀雯擔任本辦公室司長秘書的定

期委任，由二零零五年八月十六日起續期兩年。

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 13 de Maio de 2005:

José Chu — renovada a comissão de serviço, pelo período de dois
anos, como director dos Serviços de Administração e Função
Pública, nos termos dos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 85/
/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.° 25/
/97/M, de 23 de Junho, a partir de 20 de Junho de 2005.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos
2 de Junho de 2005. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 53/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 3.º e 7.º, ambos do Regulamento Administrativo n.º 6/1999,
e dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 12/2000 e com o n.º 2
da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e
Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços para
os Assuntos Laborais, Shuen Ka Hung, ou no seu substituto legal,
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de
prestação de serviços de segurança do Departamento  de For-
mação Profissional da DSAL, a celebrar com a «Grande Mura-
lha — Serviços de Gestão e Segurança de Propriedades, Limitada».

19 de Maio de 2005.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 9 de Maio de 2005:

Sou Sao Man — renovada a comissão de serviço, pelo período de
dois anos, como secretária pessoal deste Gabinete, nos termos
do artigo 18.º, n.os 1 e 2, do Regulamento Administrativo
n.º 14/1999, na redacção do Regulamento Administrativo
n.º 1/2005, a partir de 16 de Agosto de 2005.
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Rectificação

Tendo-se verificado inexactidões na versão portuguesa do
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 48/2005,
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 17/2005, II Série, de
27 de Abril, procede-se, ao abrigo do artigo 9.º da Lei n.º 3/1999,
à seguinte rectificação:

Onde se lê: «José Pedro Simões»

deve ler-se: «José Pedro Madureira Simões».

26 de Maio de 2005.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 27
de Maio de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 52/2005

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005,
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-
ção do Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental de
Macau, S.A., licenciado Manuel Silvério, ou no seu substituto
legal, todos os poderes necessários para representar a Região
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato para a execução da empreitada «Escultura junto à Nave
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau», a celebrar
com a empresa « 廣州美術學院 ».

1 de Junho de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 53/2005

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005,
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no presidente, substituto, do Instituto do
Desporto, licenciado Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal,

更 正

鑒於刊登於二零零五年四月二十七日第十七期《澳門特別行

政區公報》第二組的第 48/2005 號經濟財政司司長批示的葡文

文本有不正確之處，現根據第 3/1999 號法律第九條更正如下：

原文為：“José Pedro Simões”

應改為：“José Pedro Madureira Simões”。

二零零五年五月二十六日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零五年五月二十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 52/2005 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第 6/1999 號行政法規第五條第二款和第七

條，第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款，及第6/2005

號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份

有限公司董事會主席蕭威利學士或其法定代任人，以代表澳門特

別行政區作為簽署人，與廣州美術學院簽訂澳門東亞運動會體育

館旁之雕塑的執行合同。

二零零五年六月一日

社會文化司司長 崔世安

第 53/2005 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第 6/1999 號行政法規第五條第二款和第七

條，第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款，及第6/2005

號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予體育發展局代局長黃有力學士或其法定

代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與友恆園林綠化工
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程有限公司簽訂澳門體育綜合體足球場真草草坪護理保養服務合

同。

二零零五年六月一日

社會文化司司長 崔世安

第 54/2005 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第 6/1999 號行政法規第五條第二款和第七

條，第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款，及第6/2005

號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予體育發展局代局長黃有力學士或其法定

代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與殷理基有限公司

簽訂澳門體育綜合體田徑跑道之設計及建造工程的承包合同。

二零零五年六月一日

社會文化司司長 崔世安

–––––––

二零零五年六月一日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 譚俊榮

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零五年四月二十二日作出的批

示：

莊浩然—— 根據第16/2001號行政法規第八條第一和第二款，

以及按照經十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准之《澳門公共

行政工作人員通則》第二十七和第二十八條及十二月二十一日第

86/89/M號法令第十一條第一和第二款的規定，其散位合同獲續期

一年，由二零零五年五月二十五日起計，繼續在科技委員會秘書

處執行第二職階二等技術員的職務，薪俸點為 370 。

–––––––

二零零五年五月二十七日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東

todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de
prestação de serviços de tratamento e manutenção do relvado
do campo de futebol do Complexo Desportivo de Macau, a ce-
lebrar com a empresa «Companhia de Jardinagem Iau Heng
Limitada».

1 de Junho de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 54/2005

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005,
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no presidente, substituto, do Instituto do
Desporto, licenciado Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal,
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de
execução da obra de concepção e construção da pista de atletis-
mo do Complexo Desportivo de Macau, a celebrar com a em-
presa «H. Nolasco e Companhia, Limitada».

1 de Junho de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 1
de Junho de 2005. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon
Weng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas, de 22 de Abril de 2005:

Jong Hou In — renovado o contrato de assalariamento, pelo pe-
ríodo de um ano, como técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, índice
370, para continuar a exercer funções no secretariado do Con-
selho de Ciência e Tecnologia, nos termos dos artigos 8.º, n.os 1
e 2, do Regulamento Administrativo n.º 16/2001, e 27.º e 28.º do
ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, e
11.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, ambos de 21 de
Dezembro, a partir de 25 de Maio de 2005.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
aos 27 de Maio de 2005. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan
Tong.
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廉 政 公 署

批 示 摘 錄

摘錄自廉政專員於二零零五年五月十七日批示如下：

Paulina Pereira Monteiro學士——根據第10/2000號法律第十

六條和第三十條聯同第31/2000號行政法規第二十七條第一款及第

二十九條第一款之規定，自二零零五年七月五日起，以定期委任

方式委任為第三職階首席技術員，為期兩年。

–––––––

二零零五年五月三十一日於廉政公署

辦公室主任 何鈺珊

審 計 署

批 示 摘 錄

摘錄自審計長於二零零五年四月二十七日的批示：

鄭覺良學士——根據第 11/1999 號法律第二十五條、經第 17/

2000 號行政法規修改之第 8/1999 號行政法規第五條第四款第二

項、第十五條、第十六條及第十九條，以及經第 25/97/M 號法令

修訂的第 85/89/M 號法令第四條第四款的規定，其在本署綜合事

務局擔任技術支援處處長的定期委任，自二零零五年七月十七日

起續期一年。

摘錄自審計長於二零零五年五月十日的批示：

尹淑嫻，第二職階二等技術員，屬編制外合同——根據第11/

1999號法律第二十五條、經第17/2000號行政法規修改之第8/1999

號行政法規第十六條，以及現行的《澳門公共行政工作人員通則》

第二十五條及第二十六條，配合十二月二十一日第 86/89/M 號法

令第十條第一款的規定，以附註方式修改有關合同第三條款，轉

為第一職階一等技術員，薪俸點為 400 ，由二零零五年七月一日

起生效。

摘錄自助理審計長於二零零五年五月三十日的批示：

梁文雅、黃紹雯及甄珮詩，第一職階二等助理技術員，薪俸

點為 195 ——根據第 11/1999 號法律第二十五條、經第 17/2000 號

行政法規修改之第 8/1999 號行政法規第十六條，以及現行的《澳

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Corrup-
ção, de 17 de Maio de 2005:

Licenciada Paulina Pereira Monteiro — nomeada, em comissão
de serviço, pelo período de dois anos, técnica principal, 3.º
escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000,
conjugado com os artigos 27.º, n.º 1, e 29.º, n.º 1, do Regula-
mento Administrativo n.º 31/2000, a partir de 5 de Julho de
2005.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 31 de Maio de 2005. —
A Chefe de Gabinete, Ho Ioc San.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Comissária da Auditoria, de
27 de Abril de 2005:

Licenciado Cheang Koc Leong — renovada a comissão de serviço,
por mais um ano, como chefe da Divisão de Apoio Técnico da
Direcção de Serviços de Assuntos Genéricos deste Comis-
sariado, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, e 5.º,
n.º 4, alínea 2), 15.º, 16.º e 19.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 8/1999, na redacção do Regulamento Administra-
tivo n.º 17/2000, e artigo 4.º, n.º 4,  do Decreto-Lei n.º 85/89/M,
na redacção do Decreto-Lei n.º 25/97/M, a partir de 17 de Ju-
lho de 2005.

Por despacho da Ex.ma Senhora Comissária da Auditoria, de
10 de Maio de 2005:

Van Sok Han, técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, contratada além
do quadro, deste Comissariado — alterada a cláusula 3.ª do
seu contrato, por averbamento, com referência a categoria de
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 400, nos termos dos
artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 16.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 8/1999, na redacção do Regulamento Administra-
tivo n.º 17/2000, e artigos 25.º e 26.º do ETAPM, em vigor,
conjugado com o artigo 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 86/89/M,
de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Julho de 2005.

Por despachos do Ex.mo Senhor Adjunto do Comissariado
da Auditoria, de 30 de Maio de 2005:

Leong Man Nga, Vong Sio Man e Yan Pui Si, técnicas auxiliares
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 195, deste Comissariado — re-
novados os contratos além do quadro, pelo período de um ano,
nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 16.º do Regula-
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門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的規定，其

編制外合同獲續期一年，由二零零五年七月二十六日起生效。

–––––––

二零零五年六月二日於審計署

綜合事務局代局長 鄭覺良

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

按照立法會執行委員會二零零五年五月十一日議決：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經同月同日

第 80/92/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第二十

七條第三款 c 項及第二十八條的規定，以散位合同形式聘請馮傾

城碩士在本部門擔任第一職階顧問高級技術員的職務，自二零零

五年六月一日起，為期六個月。

–––––––

二零零五年六月二日於立法會輔助部門

秘書長 施明蕙

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自辦公室主任於二零零五年五月六日的批示：

根據經十二月二十二日第39/2004號行政法規修改的三月六日

第19/2000號行政法規第十三條第一款、終審法院院長第3/2000號

批示第一款第七項以及現行的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，本辦公室第二職階二等技術輔導

員游燕玲之編制外合同獲准以同一職級續期一年，由二零零五年

六月二十二日起生效。

摘錄自辦公室主任於二零零五年五月十三日作出的批示：

根據經十二月二十二日第39/2004號行政法規修改的三月六日

第19/2000號行政法規第十三條第一款、終審法院院長第3/2000號

批示第一款第七項以及現行的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，本辦公室第一職階一等技術輔導

mento Administrativo n.º 8/1999, na redacção do Regulamen-
to Administrativo n.º 17/2000, e artigos 25.º e 26.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 26 de Julho de 2005.

–––––––

Comissariado da Auditoria, aos 2 de Junho de 2005. — O Di-
rector da DSAG, substituto, Cheang Koc Leong.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extracto de deliberação

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa,
de 11 de Maio de 2005:

Mestre Fong Keng Seng — contratada por assalariamento, pelo
período de seis meses, como técnica superior assessora, 1.º
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º, n.º 3, alí-
nea c), e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/
/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 80/92/M, ambos de 21
de Dezembro, a partir de 1 de Junho de 2005.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 2 de Junho
de 2005. — A Secretária-Geral, Celina Azedo.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 6 de Maio de 2005:

Yau Yin Ling, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, contrata-
da além do quadro, deste Gabinete — renovado o referido
contrato, pelo período de um ano, na mesma categoria, ao abri-
go do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/
/2000, de 6 de Março, na redacção do Regulamento Adminis-
trativo n.º 39/2004, de 22 de Dezembro, e n.º 1, alínea 7), do
Despacho do Presidente do Tribunal de Última Instância
n.º 3/2000, conjugado com os artigos 25.º e 26.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 22 de Junho de 2005.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 13 de Maio de
2005:

Lok Lai Fan, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contratada
além do quadro, deste Gabinete — renovado o referido con-
trato, pelo período de um ano, na mesma categoria, ao abrigo
do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/
/2000, de 6 de Março, na redacção do Regulamento Adminis-
trativo n.º 39/2004, de 22 de Dezembro, e n.º 1, alínea 7), do
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員陸麗芬的編制外合同獲准以同一職級續期一年，由二零零五年

六月十九日起生效。

摘錄自辦公室代主任於二零零五年五月二十七日根據終審法

院院長第 3/2000 號批示第一款第八項的規定作出的批示：

初級法院第四職階法院初級書記員郭淑貞，屬確定委任，現

應關係人之要求，自二零零五年六月十三日起，終止其在該法院

的職務。

–––––––

二零零五年六月二日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

檢 察 長 辦 公 室

表 揚

本院即將退休的第三職階檢察院首席書記員 Regina Estela

Madeira de Carvalho Ché ，加入公職已逾二十九年，她一直以

來在工作上表現出具有專業精神和能力，其對工作熱誠投入及具

有責任感。

基於此，本人在Regina Estela Madeira de Carvalho Ché即

將退休之際，對其以往的工作表現及其熱誠的工作態度，給予肯

定及稱許，并在此對Regina Estela Madeira de Carvalho Ché作

出公開表揚。

二零零五年五月二十六日

檢察長 何超明

批 示 摘 錄

  摘錄自檢察長於二零零五年四月十五日、四月二十六日、四

月二十八日及四月二十九日作出的批示：

何雯碩士、趙奕學士——根據經第38/2004號行政法規修改之

第13/1999號行政法規第六條第一款（三）項、第九條及第十九條

第三款之規定，獲任用為本辦公室顧問，為期一年，分別由二零

零五年五月一日及六月一日起生效。

  劉仲添——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十

五條及第二十六條之規定，其編制外合同獲續期一年，並轉為第

二職階二等助理技術員，由二零零五年六月一日起生效。

  賴建國——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十

五條及第二十六條之規定，其編制外合同獲續期一年，並轉為第

一職階首席技術輔導員，由二零零五年五月一日起生效。

Despacho do Presidente do Tribunal de Última Instância
n.º 3/2000, conjugado com os artigos 25.º e 26.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 19 de Junho de 2005.

Por despacho da chefe deste Gabinete, substituta, de 27 de
Maio de 2005, e nos termos do n.º 1, alínea 8), do Despa-
cho do Presidente do Tribunal de Última Instância n.º 3/
/2000:

Kok Sok Cheng Matias, escrivã judicial auxiliar, 4.º escalão, de
nomeação definitiva, do TJB — cessa funções, a seu pedido,
do referido lugar, a partir de 13 de Junho de 2005.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
2 de Junho de 2005. — A Chefe do Gabinete, substituta, Chan
Iok Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Louvor

Regina Estela Madeira de Carvalho Ché, escrivão principal,
3.º escalão, do Ministério Público, que se vai aposentar em breve,
tem revelado ao longo dos mais de 29 anos de serviço na Função
Pública, um sentido de profissionalismo e capacidades, tendo
executado as suas tarefas com dedicação e responsabilidade.

Pelo que, apraz-me reconhecer e dar público louvor a Regina
Estela Madeira de Carvalho Ché, em vésperas da sua aposenta-
ção, pelo seu desempenho e dedicação profissionais.

26 de Maio de 2005.

O Procurador, Ho Chio Meng.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Procurador, de 15, 26, 28 e
29 de Abril de 2005:

Mestre Ho Man e licenciada Chio Iek — providas, pelo período
de um ano, assessoras deste Gabinete, nos termos dos artigos
6.º, n.º 1, alínea 3), 9.º e 19.º, n.º 3, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 13/1999, na redacção do Regulamento Administra-
tivo n.º 38/2004, a partir de 1 de Maio e 1 de Junho de 2005,
respectivamente.

Lao Chong Tim — renovado o contrato além do quadro, pelo
período de um ano, e alterada à categoria para técnico auxi-
liar de 2.ª classe, 2.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos
artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a partir de 1 de Junho
de 2005.

Lai Kin Kuok — renovado o contrato além do quadro, pelo pe-
ríodo de um ano, e alterada a categoria para adjunto-técnico
principal, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos
25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a partir de 1 de Maio de 2005.
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摘錄自檢察長於二零零五年五月三日作出的批示：

林程竹——根據經第 38/2004 號行政法規修改之第 13/1999 號

行政法規第十九條，以及現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十七條及第二十八條之規定，以散位合同方式被聘用為本辦公

室第一職階二等技術輔導員，由二零零五年五月二十六日起生

效，為期六個月。

–––––––

二零零五年五月二十七日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

行 政 暨 公 職 局

批 示 摘 錄

摘錄自行政法務司司長於二零零五年五月十三日作出的批

示：

根據經六月二十三日第 25/97/M 號法令修訂的十二月二十一

日第 85/89/M 號法令第三及第四條的規定，楊儉儀在本局擔任副

局長的定期委任自二零零五年六月二十日起續期兩年。

–––––––

二零零五年六月一日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

法 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局副局長於二零零五年五月十二日作出之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二

十六條之規定，本局第一職階首席高級技術員容家團的編制外合

同續期一年，自二零零五年七月二日起生效。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二

十六條之規定，本局第三職階二等高級技術員梁少梅的編制外合

同續期六個月，自二零零五年六月五日起生效。

摘錄自行政法務司司長於二零零五年五月二十四日作出之批

示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二

十六條之規定，以編制外合同方式聘用梁曉玲自二零零五年五月

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 3 de Maio de
2005:

Lam Cheng Chok — contratado por assalariamento, pelo perío-
do de seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
neste Gabinete, nos termos do artigo 19.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 13/1999, na redacção do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 38/2004, conjugado com os artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, vigente, a partir de 26 de Maio de 2005.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 27 de Maio de 2005. — O Chefe
do Gabinete, Lai Kin Ian.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 13 de Maio de 2005:

Ieong Kim I — renovada a comissão de serviço, pelo período de
dois anos, como subdirectora, nos termos dos artigos 3.º e 4.º
do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção
do Decreto-Lei n.º 25/97/M, de 23 de Junho, a partir de 20 de
Junho de 2005.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 1
de Junho de 2005. — O Director dos Serviços, José Chu.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 12 de Maio
de 2005:

Iong Ka Tun, técnico superior principal, 1.º escalão, contratado
além do quadro, destes Serviços — renovado o contrato, pelo
período de um ano, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do
ETAPM, vigente, a partir de 2 de Julho de 2005.

Leong Sio Mui, técnica superior de 2.ª classe, 3.º escalão, contra-
tada além do quadro, destes Serviços — renovado o contrato,
pelo período de seis meses, nos termos dos artigos 25.º e 26.º
do ETAPM, vigente, a partir de 5 de Junho de 2005.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 24 de Maio de 2005:

Leong Hio Leng — contratada além do quadro, pelo período de
um ano, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, no
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二十七日起在法律及司法培訓中心擔任第一職階二等技術員之職

務，薪俸點為 350 ，為期一年。

–––––––

二零零五年六月二日於法務局

局長 張永春

印  務  局

批 示 摘 錄

按照本人於二零零五年五月二日的批示：

本局第四職階散位半熟練工人戴世華——經十二月二十一日

第80/92/M號法令修訂的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的

《澳門公共行政工作人員通則》第二十八條第一款 f）項的規定，

應其要求，解除有關合同，由二零零五年六月一日起生效。

按照本人於二零零五年六月一日的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第二十七條第三款 a）項及第二十八條的規定，

下列本局散位人員的有關合同獲續期一年，執行相關職務：

劉志明及陳惠娟，為第五職階及第三職階助理員，各由二零

零五年六月六日及六月十三日起生效；

第三職階半熟練工人羅百富及第四職階助理員石小玲，由二

零零五年六月十五日起生效。

–––––––

二零零五年六月八日於印務局

局長 馬丁士

民 政 總 署

決 議 摘 錄

按本署管理委員會於二零零五年四月二十二日會議所作之決

議：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條之規定，市民事務

辦公室編制外合同人員，第三職階一等高級技術員楊慕寰學士，

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, nos termos dos arti-
gos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Maio de
2005.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 2 de Junho
de 2005. — O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 2 de Maio de 2005:

Tai Sai Va, operário semiqualificado, 4.º escalão, assalariado, desta
Imprensa — rescindido, a seu pedido, do respectivo contrato,
nos termos do artigo 28.º, n.º 1, alínea f), do ETAPM, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei
n.º 80/92/M, ambos de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Junho
de 2005.

Por despachos do signatário, de 1 de Junho de 2005:

Os assalariados abaixo mencionados, desta Imprensa — renova-
dos os respectivos contratos, pelo período de um ano, para
exercerem as mesmas funções, nos termos dos artigos 27.º,
n.º 3, alínea a), e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro:

Lau Chi Meng e Chan Wai Kun, como auxiliares, 5.º e 3.º
escalão, a partir de 6 e 13 de Junho de 2005, respectivamente;

Lo Pak Fu, operário semiqualificado, 3.º escalão, e Seak Sio
Leng, auxiliar, 4.º escalão, a partir de 15 de Junho de 2005.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 8 de Junho de 2005. — O Administrador,
António Martins.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração deste Insti-
tuto, na sessão realizada, em 22 de Abril de 2005:

Licenciado Ieong Mou Wan, técnico superior de 1.ª classe, 3.º
escalão, contratado além do quadro, do GC — alterada a cláu-
sula 3.ª do respectivo contrato com referência à categoria de
técnico superior principal, 1.º escalão, índice 540, ao abrigo
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獲准修改有關合同的第三條款，職級調整為第一職階首席高級技

術員，薪俸 540 點，自二零零五年四月二十八日起生效。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條之規定，行政輔助

部編制外合同人員，第三職階三等文員陳淑儀，獲准修改有關合

同的第三條款，職級調整為第一職階二等文員，薪俸 230 點，自

二零零五年四月二十八日起生效。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條之規定，行政輔助

部陳建中學士，獲准簽有關編制外合同，為期兩年，職級為第一

職階二等高級技術員，薪俸 430 點，自二零零五年四月二十八日

起生效。

按本署管理委員會於二零零五年四月二十九日會議所作之決

議：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條之規定，技術輔助

辦公室馬穎姿，獲准簽有關編制外合同，為期兩年，職級為第一

職階二等技術輔導員，薪俸 260 點，自二零零五年五月六日起生

效。

–––––––

二零零五年五月二十七日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

經 濟 局

批  示  摘  錄

按照經濟財政司司長於二零零五年五月九日之批示：

唐, 繼宗學士——根據十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂

之十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准之《澳門公共行政工作

人員通則》第二十五條及第二十六條之規定，其編制外合同獲續

期一年，擔任本局第一職階一等高級技術員之職務，由二零零五

年六月二十六日起生效。

根據本局副局長於二零零五年五月二十五日之批示：

按照一九九六年一月二十九日第7/96/M號法令之規定，批准

敦豪（澳門）運輸有限公司之轉運企業准照更改商業名稱為敦豪

國際速遞（澳門）有限公司，准照編號 17/1996 。

（是項刊登費用為 $304.00）

dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 28 de
Abril de 2005.

Chan Sok I, terceiro-oficial, 3.º escalão, contratada além do qua-
dro, dos SAA — alterada a cláusula 3.ª do respectivo contrato
com referência à categoria de segundo-oficial, 1.º escalão, ín-
dice 230, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 28 de Abril de 2005.

Licenciado Chan Kin Chong, dos SAA — contratado além do
quadro, pelo período de dois anos, como técnico superior de
2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nos termos dos artigos 25.º e
26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/
/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 28 de Abril de 2005.

Por deliberação do Conselho de Administração deste Insti-
tuto, na sessão realizada em 29 de Abril de 2005:

Ma Weng Chi, do GAT — contratada além do quadro, pelo perío-
do de dois anos, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
índice 260, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigen-
te, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro,
a partir de 6 de Maio de 2005.

–––––––

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de Maio
de 2005. — A Administradora do Conselho de Administração,
Isabel Jorge.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 9 de Maio de 2005:

Licenciado Tong, Kai Chung — renovado o contrato além do
quadro, pelo período de um ano, como técnico superior de 1.ª
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º
e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro, a partir de 26 de Junho de 2005.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 25 de Maio
de 2005:

Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/96/M, de 29 de Janeiro — auto-
rizada a alteração da denominação social da empresa transi-
tária de «DHL (Macau) Transportes, Limitada» para «DHL
Expresso (Macau), Limitada» titular da licença n.º 17/1996.

(Custo desta publicação $ 304,00)
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根據本局副局長於二零零五年五月二十六日之批示：

按照一九九六年一月二十九日第7/96/M號法令之規定，批准

以下轉運企業准照續期：

順達國際航空貨運有限公司，准照編號 01/2000 。

（是項刊登費用為 $323.00）

–––––––

二零零五年五月三十日於經濟局

代局長 蘇添平

財 政 局

批 示 摘 錄

按照經濟財政司司長於二零零五年五月十三日之批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條的規定，洪淑玲及

何佩雯在本局擔任第一職階二等公關督導員職務的編制外合約自

二零零五年六月二十二日起獲續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十七條及第二十八條規定，鄭淑嫻及畢

燕在本局擔任第一職階一等文員職務的散位合同，自二零零五

年六月二十七日起獲續期一年。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十五條及第二十六條規定，陸添祥在本

局擔任職務的編制外合約自二零零五年七月一日起獲續期一年，

並以附註方式修改合約第三條款，轉為第三職階二等助理技術

員，薪俸點 220 。

按照經濟財政司司長於二零零五年五月十六日之批示：

根據六月八日第37/91/M號法令及六月二十三日第25/97/M號

法令修改的十二月二十一日第 85/89/M 號法令第四條連同十二月

二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》

第二十三條第一款 a）項和第二款 a）項的規定， Vitória Alice

Maria da Conceição及何艷媚分別在本局擔任公共會計廳廳長及

公證處處長的定期委任分別自二零零五年七月一日及七月二十九

日起獲續期一年。

根據六月八日第37/91/M號法令及六月二十三日第25/97/M號

法令修改的十二月二十一日第 85/89/M 號法令第四條連同十二月

二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》

第二十三條第一款 a）項和第二款a）項的規定，莊綺雯在本局擔

任副局長的定期委任自二零零五年七月一日起獲續期兩年。

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 26 de Maio
de 2005:

Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/96/M, de 29 de Janeiro — auto-
rizada a renovação da licença para o exercício da actividade
transitária da seguinte empresa:

Sociedade de Transportes Aéreos Son Tat Internacional, Limi-
tada, licença n.º 01/2000.

(Custo desta publicação $ 323,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia, aos 30 de Maio de 2005.
— O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 13 de Maio de 2005:

Hong Sok Leng e Ho Pui Man — renovados os contratos além do
quadro, pelo período de um ano, como assistentes de relações
públicas de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos
dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, em vigor, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 22 de
Junho de 2005.

Cheang Sok Han e Pat In Keng — renovados os contratos de
assalariamento, pelo período de um ano, como primeiros-
-oficiais, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos
27.º e 28.º do ETAPM, em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 27 de Junho de
2005.

Lok Tim Cheong — renovado o contrato além do quadro, pelo
período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula
3.ª do seu contrato com referência à categoria de técnico auxi-
liar de 2.ª classe, 3.º escalão, índice 220, nos termos dos artigos
25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Julho de 2005.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 16 de Maio de 2005:

Vitória Alice Maria da Conceição e Ho Im Mei — renovadas as
comissões de serviço, pelo período de um ano, como chefes do
Departamento de Contabilidade Pública e da Divisão de No-
tariado destes Serviços, nos termos do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 85/89/M, na redacção dos Decretos-Leis n.os 37/91/M,
de 8 de Junho, e 25/97/M, de 23 de Junho, conjugado com o
artigo 23.º, n.os 1, alínea a), e 2, alínea a), do ETAPM, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos de 21 de Dezembro, a
partir de 1 e 29 de Julho de 2005, respectivamente.

Chong Yi Man — renovada a comissão de serviço, pelo período
de dois anos, como subdirectora destes Serviços, nos termos
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, na redacção dos De-
cretos-Leis n.os 37/91/M, de 8 de Junho, e 25/97/M, de 23 de
Junho, conjugado com o artigo 23.º, n.os 1, alínea a), e 2, alínea
a), do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, am-
bos de 21 de Dezembro, a partir de 1 de Julho de 2005.
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統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零零五年五月十三日作出的批

示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五及第二十六條的規定，劉月薇及謝安琪在本局擔任第三職

階特級助理技術員的編制外合約續期一年，薪俸點為 330 ，各自

二零零五年七月十四日及七月十五日起生效。

根據十二月二十一日第 86/89/M 號法令第十一條第一及第二

款，以及十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，下列工作人員在本局擔任職務的

編制外合約續期一年，並以附註形式修改有關合約第三條款，轉

為同一職級高一職階：

李少昌及黃貝湘，分別自二零零五年七月二日及七月二十七

日起由第一職階二等資訊督導員轉為第二職階二等資訊督導員，

薪俸點為 275；

Orlando da Graça do Espírito Santo，自二零零五年七月九

日起由第二職階首席高級技術員轉為第三職階首席高級技術員，

薪俸點為 590；

馮麗儀，自二零零五年七月十九日起由第二職階特級普查暨

調查員轉為第三職階特級普查暨調查員，薪俸點為 330 。

–––––––

二零零五年五月二十七日於統計暨普查局

代局長 莫苑梨

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零零五年四月二十日作出的批

示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條和第二十六條的規定，王春萍在本局擔任職務的編制外

合同自二零零五年七月一日起續期一年，並以附註方式修改合同

第三條款，轉為第二職階二等高級技術員，薪俸點 455 。

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 13 de Maio de 2005:

Lau Iut Mei e Che On Kei da Rocha — renovados os contratos
além do quadro, pelo período de um ano, como técnicas auxi-
liares especialistas, 3.º escalão, índice 330, nestes Serviços, nos
termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do De-
creto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 14 e 15
de Julho de 2005, respectivamente.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos
além do quadro, pelo período de um ano, para exercerem fun-
ções nestes Serviços, e alterada, por averbamento, a cláusula
3.ª dos referidos contratos com referência às mesmas categori-
as no escalão imediatamente superior, nos termos dos arti-
gos 11.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, e 25.º e 26.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos de
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro:

Lei Sio Cheong e Vong Pui San, assistentes de informática de
2.ª classe, 1.º escalão, para o 2.º escalão, índice 275, a partir de 2
e 27 de Julho de 2005, respectivamente;

Orlando da Graça do Espírito Santo, técnico superior principal,
2.º escalão, para o 3.º escalão, índice 590, a partir de 9 de Julho
de 2005;

Fong Lai I, agente de censos e inquéritos especialista, 2.º esca-
lão, para o 3.º escalão, índice 330, a partir de 19 de Julho de
2005.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 27 de Maio
de 2005. — A Directora dos Serviços, substituta, Mok Iun Lei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 20 de Abril de 2005:

Wong Chon Peng — renovado o contrato além do quadro, pelo
período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
do seu contrato com referência à categoria de técnico superior
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, nos termos dos artigos 25.º
e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro, a partir de 1 de Julho de 2005.

Leung Iok Man — renovado o contrato além do quadro, pelo
período de um ano, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º
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escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 2 de Julho de 2005.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 20 e 25 de Abril de 2005:

Koc Sio Veng — renovado o contrato de assalariamento, pelo
período de um ano, como técnico auxiliar especialista, 3.º
escalão, índice 330, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e
28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro, a partir de 19 de Junho de 2005.

Leong Kok Cheong — renovado o contrato de assalariamento,
pelo período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do seu contrato com referência à categoria de operário
semiqualificado, 5.º escalão, índice 170, nestes Serviços, nos
termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 30 de
Junho de 2005.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 26 de
Maio de 2005. — O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 7 de Abril de 2005:

Lo, Keng Man — rescindido, a seu pedido, o contrato além do
quadro como inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços,
a partir de 1 de Junho de 2005.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 27 de
Maio de 2005. — O Director, Manuel Joaquim das Neves.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 26 de Maio de 2005:

1. Lei, Chi Kuang, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombeiros,
com o número de subscritor 633-5, desligado do serviço de
acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em
vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento —
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 17 de Maio de 2005,

二十五條和二十六條的規定，梁玉文在本局擔任第一職階一等技

術輔導員職務的編制外合同自二零零五年七月二日起續期一年。

摘錄自經濟財政司司長二零零五年四月二十日及四月二十五

日作出的批示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十七條和第二十八條的規定，郭兆榮在本局擔任第三職階特級

助理技術員職務的散位合同自二零零五年六月十九日起續期一

年，薪俸點為 330 。

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十七條和第二十八條的規定，梁國祥在本局擔任職務的散位合

同自二零零五年六月三十日起續期一年，並以附註方式修改合同

第三條款，轉為第五職階半熟練工人，薪俸點 170 。

–––––––

二零零五年五月二十六日於勞工事務局

局長 孫家雄

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

按照簽署人於二零零五年四月七日作出的批示：

應羅,景文之要求，其在本局擔任第一職階二等督察之編制外

合同自二零零五年六月一日起予以解除。

–––––––

二零零五年五月二十七日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

退休 / 撫恤金的訂定

按照經濟財政司司長於二零零五年五月二十六日發出的批

示：

（一）消防局第四職階副消防區長李,志軍，退休基金會會員

編號 633-5 ，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百

六十三條第一款b 項，而申請離職退休。其每月的退休金是根據

十一月三十日第107/85/M號法令第一條第一款及同一通則第二百
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六十四條第一及第四款再配合第二百六十五條第一款 a 項之規

定，以其三十六年工作年數作計算，由二零零五年五月十七日開

始以相等於現行薪俸索引表內的 330 點訂出，並在有關金額上加

上五個前述通則第一百八十條第一款表二及第一百八十三條第一

款所指的年資獎金。

（二） 有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階高級消防員張,永康，退休基金會會員

編號 692-0 ，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百

六十三條第一款 b項，而申請離職退休。其每月的退休金是根據

十一月三十日第107/85/M號法令第一條第一款及同一通則第二百

六十四條第一及第四款再配合第二百六十五條第一款 a 項之規

定，以其三十六年工作年數作計算，由二零零五年五月十七日開

始以相等於現行薪俸索引表內的 260 點訂出，並在有關金額上加

上五個前述通則第一百八十條第一款表二及第一百八十三條第一

款所指的年資獎金。

（二） 有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

按照經濟財政司司長於二零零五年六月一日發出的批示：

（一）海關第四職階副關務督察曾,熾偉，退休基金會會員編

號 3151-8 ，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百六

十三條第一款 b項而申請離職退休。其每月的退休金是根據十一

月三十日第107/85/M號法令第一條第一款及同一通則第二百六十

四條第一及第四款，並配合第二百六十五條第一款 a 項之規定，

以其三十六年工作年數作計算，由二零零五年五月二十七日開始

以相等於現行薪俸索引表內的 330 點訂出，並在有關金額上加上

五個前述通則第一百八十條第一款表二及第一百八十三條第一款

所指的年資獎金。

（二） 有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

–––––––

二零零五年六月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零五年五月十七日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五及第二十

六條之規定，第一職階二等無線電通訊輔導技術員張可明之編制

uma pensão mensal, correspondente ao índice 330, calculada
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo
265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar
36 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 5 prémios
de antiguidade, nos termos da tabela 2, a que se refere o artigo
180.º, n.º 1, conjugado com o artigo 183.º, n.º 1, do mencionado
estatuto.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade,
ao Governo da RAEM.

1. Cheong, Veng Hong, bombeiro-ajudante, 4.º escalão, do Corpo
de Bombeiros, com o número de subscritor 692-0, desligado
do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por
requerimento — 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
17 de Maio de 2005, uma pensão mensal, correspondente ao
índice 260, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4,
conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido
estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do montante
relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos da tabela 2, a
que se refere o artigo 180.º, n.º 1, conjugado com o artigo 183.º,
n.º 1, do mencionado estatuto.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade,
ao Governo da RAEM.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 1 de Junho de 2005:

1. Chang, Chi Vai, subinspector alfandegário, 4.º escalão, dos
Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 3151-8,
desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea
b), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por
requerimento — 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
27 de Maio de 2005, uma pensão mensal, correspondente ao
índice 330, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4,
conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido
estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do montante
relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos da tabela 2, a
que se refere o artigo 180.º, n.º 1, conjugado com o artigo 183.º,
n.º 1, do mencionado estatuto.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade,
ao Governo da RAEM.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 3 de Junho de 2005. — A Presidente
do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 17 de Maio de 2005:

Cheong Ho Ming — cessa o contrato além do quadro como téc-
nico-adjunto de radiocomunicações de 2.ª classe, 1.º escalão,
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外合同至二零零五年六月十五日終止，並由二零零五年六月十六

日起與其重新訂定為期一年之編制外合同，擔任第一職階二等技

術員之職務，薪俸點為 350 ，期滿可續約。

摘錄自保安司司長於二零零五年五月二十五日作出之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七及第二十

八條之規定，自二零零五年七月五日起，與楊子傑續簽為期一年

之散位合同，擔任第一職階三等文員之職務，薪俸點為 195 。

摘錄自保安司司長於二零零五年五月三十一日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八款

a）項，聯同十二月二十一日第 86/89/M 號法令第三十三條之規

定，確定委任鄺志強擔任澳門保安部隊事務局文職人員編制內高

級資訊技術人員組別，第一職階一等高級資訊技術員之職務，薪

俸點為 485 。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條及第二

十八條之規定，自二零零五年六月六日起，與陳其成簽訂為期六

個月試用期之散位合同，以擔任第一職階助理員之職務，薪俸點

為 100 。

–––––––

二零零五年六月二日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零五年四月二十二日作出的批示：

根據現行第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通

則》第十九條、第二十一條第一款 b）項、第二十七條第一款、

第二款、第三款 c）項及第五款以及第二十八條之規定，以散位

合同形式聘用鄭佩欣擔任本局第一職階三等文員職務，自二零零

五年五月十二日起，為期六個月，薪俸為 195 點。

–––––––

二零零五年六月三日於司法警察局

局長 黃少澤

com efeitos ao dia 15 de Junho de 2005, e celebrado novo con-
trato além do quadro, pelo período de um ano, como técnico
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, eventualmente renovável,
nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a partir
de 16 de Junho de 2005.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 25 de Maio de 2005:

Ieong Chi Kit — renovado o contrato de assalariamento, pelo
período de um ano, como terceiro-oficial, 1.º escalão, índice
195, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, vigente, a partir de 5 de Julho de 2005.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 31 de Maio de 2005:

Kong Chi Keong — nomeado, definitivamente, técnico superior
de informática de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, do grupo
de pessoal técnico superior de informática do quadro de pes-
soal civil destes Serviços, nos termos do artigo 22.º, n.º 8, alí-
nea a), do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro.

Chan Kei Seng — contratado por assalariamento, pelo período
experimental de seis meses, como auxiliar, 1.º escalão, índice
100, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, vigente, a
partir de 6 de Junho de 2005.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
2 de Junho de 2005. — O Director dos Serviços, substituto, Chan
Peng Sam, superintendente.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 22 de Abril de 2005:

Cheang Pui Ian — contratada por assalariamento, pelo período
de seis meses, como terceiro-oficial, 1.º escalão, índice 195,
nesta Polícia, nos termos dos artigos 19.º, 21.º, n.º 1, alínea b),
27.º, n.os 1 a 3, alínea c), 5, e 28.º do ETAPM, em vigor, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, a partir de 12 de Maio de
2005.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 3 de Junho de 2005. — O Director, Wong
Sio Chak.
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澳 門 監 獄

批  示  摘  錄

按照保安司司長於二零零五年五月十六日之批示：

根據十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改的十二月二十一

日第 87/89/M 號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》第二

十五條及第二十六條的規定，本監獄第二職階二等技術輔導員葉

燕蘭的編制外合同獲准續期一年，由二零零五年八月一日起生

效。

摘錄自本監獄副獄長於二零零五年五月二十四日作出的批

示：

根據經十二月二十一日第 86/89/M 號法令第十一條第一款、

第二款及第五款，配合經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改

的十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作

人員通則》第二十七條第五款之規定，批准以附註方式更改本監

獄第二職階一等助理技術員卓官傑之散位合同第三條款，轉為所

屬職級之第三職階，薪俸點為 255 點，根據《行政程序法典》第

一百一十八條第二款 a）項的規定，自二零零五年一月九日起具

有追溯效力。

根據經十二月二十一日第 86/89/M 號法令第十一條第一款、

第二款及第五款，配合經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改

的十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作

人員通則》第二十七條第五款之規定，批准以附註方式更改本監

獄第一職階半熟練工人及熟練助理員麥燦雄之散位合同第三條

款，轉為所屬職級之第二職階，薪俸點為 140 點，根據《行政程

序法典》第一百一十八條第二款 a）項的規定，自二零零五年四

月十四日起具有追溯效力。

根據經十二月二十一日第 86/89/M 號法令第十一條第一款、

第三款c）項，配合經十二月二十八日第62/98/M 號法令修改的十

二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員

通則》第二十七條第五款之規定，批准以附註方式更改本監獄第

五職階熟練工人梁日勝之散位合同第三條款，轉為所屬職級之第

六職階，薪俸點為 220 點，由二零零五年六月十七日起產生效

力。

摘錄自獄長於二零零五年五月三十日作出的批示：

Purna Prasad Bokhim Limbu ，澳門監獄獄警實習員，屬散

位合同，應其要求，由二零零五年七月一日起終止職務。

–––––––

二零零五年六月一日於澳門監獄

獄長 李錦昌

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 16 de Maio de 2005:

Ip In Lan, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, contratada
além do quadro, deste EPM — renovado o referido contrato,
pelo período de um ano, na mesma categoria, nos termos dos
artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 1 de Agosto de
2005.

Por despachos da subdirectora, de 24 de Maio de 2005:

Cheok Kun Kit, técnico auxiliar de 1.ª classe, 2.º escalão, assalaria-
do, deste EPM — alterada a cláusula 3.ª, por averbamento,
com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 255, nos
termos do artigo 27.º, n.º 5, do ETAPM, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 87/89/M, alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28
de Dezembro, conjugado com o artigo 11.º, n.os 1, 2 e 5, do
Decreto-Lei n.º 86/89/M, ambos de 21 de Dezembro, com efei-
tos retroactivos reportados a 9 de Janeiro de 2005, ao abrigo
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Mak Chan Hong, operário semiqualificado e auxiliar qualificado,
1.º escalão, assalariado, deste EPM — alterada a cláusula 3.ª,
por averbamento, com referência à mesma categoria, 2.º esca-
lão, índice 140, nos termos do artigo 27.º, n.º 5, do ETAPM,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, conjugado com o arti-
go 11.º, n.os 1, 2 e 5, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, ambos de 21 de
Dezembro, com efeitos retroactivos reportados a 14 de Abril
de 2005, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Leung Yat Sing, operário qualificado, 5.º escalão, assalariado, des-
te EPM — alterada a cláusula 3.ª, por averbamento, com refe-
rência à mesma categoria, 6.º escalão, índice 220, nos termos
do artigo 27.º, n.º 5, do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, conjugado com o artigo 11.º, n.os 1 e 3, alínea c), do
Decreto-Lei n.º 86/89/M, ambos de 21 de Dezembro, a partir
de 17 de Junho de 2005.

Por despacho do director, de 30 de Maio de 2005:

Purna Prasad Bokhim Limbu, guarda-estagiário, assalariado, des-
te EPM — rescindido, a seu pedido, o referido contrato, a par-
tir de 1 de Julho de 2005.

–––––––

Estabelecimento Prisional de Macau, 1 de Junho de 2005. —
O Director, Lee Kam Cheong.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 30 de Dezembro de 2004:

Wu Huaishen, chefe de serviço hospitalar, 3.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato individual de trabalho, pelo pe-
ríodo de um ano, a partir de 12 de Abril de 2005.

Zhou Su, assistente hospitalar, 3.º escalão, destes Serviços — re-
novado o contrato individual de trabalho, pelo período de um
ano, a partir de 12 de Abril de 2005.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 28 de Janeiro de 2005:

Cheung Kin, assistente hospitalar, 3.º escalão, destes Serviços —
renovado o contrato individual de trabalho, pelo período de
um ano, a partir de 16 de Maio de 2005.

Por despacho do director dos Serviços, substituto, de 27 de
Maio de 2005:

Autorizadas as alterações físicas nas instalações da Farmácia
«Kuok Chai», alvará n.º 33, com local de funcionamento na
Rua da Praia do Manduco, n.º 6 B, edifício Fok Heng, r/c, com
sobreloja, em Macau, cuja titularidade pertence a Kwok Tai,
com residência na Estrada Marginal do Hipódromo, n.º 39,
edifício Iao Tim, 20.º andar, «I», em Macau.

(Custo desta publicação $ 314,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 31 de Maio de 2005. — O Director dos
Serviços, substituto, Lei Chin Ion.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 18 de Maio de
2005:

Cheong Peng Chun — renovado o contrato de assalariamento,
pelo período de um ano, como auxiliar qualificado, 7.º escalão,
nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º, n.º 3, alínea a), e
28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na
redacção do Decreto-Lei n.º 80/92/M, ambos de 21 de De-
zembro, a partir de 1 de Julho de 2005.

Extracto de licença

Foi emitida a licença n.º 408/2005, em 26 de Maio, em nome
da sociedade «Mak Ou Iao Han Cong Si», em português
«MCMAC (Restaurantes) Companhia Limitada» e em inglês
«MCMAC Company Limited», para o restaurante denomi-
nado“麥當勞”, em português «McDonald’s» e em inglês

衛  生  局

批 示 摘 錄

按社會文化司司長於二零零四年十二月三十日之批示：

吳懷申，本局第三職階醫院主任醫生——其個人勞動合同，

由二零零五年四月十二日起獲續期一年。

周蘇，本局第三職階醫院主治醫生——其個人勞動合同，由

二零零五年四月十二日起獲續期一年。

按社會文化司司長於二零零五年一月二十八日之批示：

張健，本局第三職階醫院主治醫生——其個人勞動合同，由

二零零五年五月十六日起獲續期一年。

按照本局代局長於二零零五年五月二十七日之批示：

核准國際藥房場所設施改動，牌照編號為第33號以及其營業

地點為澳門下環街 6 號 B 福興大廈地下連閣樓，東主郭泰，居住

於澳門馬場海邊馬路 39 號祐添大廈二十樓 I 座。

（是項刊登費用為 $314.00）

–––––––

二零零五年五月三十一日於衛生局

代局長 李展潤

旅 遊 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局局長於二零零五年五月十八日作出的批示：

章炳泉——根據十二月二十一日第80/92/M號法令修訂的十二

月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條第三款 a）項及第二十八條之規定，在本局擔任

第七職階熟練助理員職務的散位合同自二零零五年七月一日起續

期一年。

准 照 摘 錄

“麥當勞”，葡文名稱為“McDonald’s”和英文名稱為

“McDonald’s”餐廳在二零零五年五月二十六日獲發第 408/2005

號牌照，持牌人為“Mak Ou Iao Han Cong Si”，葡文名稱為

“MCMAC (Restaurantes) Companhia  Limitada”和英文名稱為
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“MCMAC Company Limited”。該餐廳被評定為二級，位於澳

門友誼大馬路“金沙”娛樂場一樓一號商舖。

（是項刊登費用為 $372.00）

–––––––

二零零五年六月一日於旅遊局

局長 白文浩副局長代行

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局局長於二零零五年五月二十三日作出的批示：

  根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，鄭善懷在本局擔任第三職階一等

高級技術員職務的編制外合同自二零零五年七月二十八日起續期

一年。

–––––––

二零零五年五月三十一日於社會工作局

局長 葉炳權

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零零五年五月六日作出之批示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十一日第80/92/M號法令及十二月二十八日第62/98/M號法令修改

之現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條及第二十八條

之規定，以散位合同方式聘用趙紀文為本辦公室第一職階二等技

術員，薪俸點 350 ，為期六個月，自二零零五年六月一日起生

效。

–––––––

二零零五年六月一日於高等教育輔助辦公室

辦公室主任 陳伯煇

«McDonald’s» e classificado de 2.ª classe, sito na Avenida da
Amizade, 1.º andar do Casino «Sands», loja n.º 1, Macau.

(Custo desta publicação $ 372,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, 1 de Junho de 2005. —
Pel’O Director dos Serviços, Manuel Gonçalves Pires Júnior,
subdirector.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Instituto, de 23 de Maio de
2005:

Cheang Sin Wai — renovado o contrato além do quadro, pelo
período de um ano, como técnico superior de 1.ª classe, 3.º
escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 28 de Julho de 2005.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 31 de Maio de 2005. — O Presi-
dente do Instituto, Ip Peng Kin.

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 6 de Maio de 2005:

Chiu Kei Man — contratada por assalariamento, pelo período de
seis meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350,
neste Gabinete, ao abrigo dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM,
vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção
dos Decretos-Leis n.os 80/92/M, ambos de 21 de Dezembro, e
62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 1 de Junho de 2005.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 1 de Junho de 2005.
— O Coordenador do Gabinete, Chan Pak Fai.
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澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

批 示 摘 錄

摘錄自本委員會協調員於二零零五年五月二十四日作出的批

示：

應 Humberto António Nunes 碩士請求，其在本委員會擔任

網頁、通訊及電腦行政技術員的個人勞動合同自二零零五年六月

六日起予以解除。

–––––––

二零零五年六月三日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零五年四月八日作出的批示：

伍健燧、梁美蓮及蘇藝明——根據十二月二十一日第87/89/M

號法令核准，並經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂之《澳

門公共行政工作人員通則》第二十七及第二十八條之規定，以散

位合同方式獲聘任為本局第一職階二等高級技術員，其等合同由

二零零五年六月一日起生效，為期六個月。

摘錄自運輸工務司司長於二零零五年五月十二日作出的批

示：

按照十二月二十一日第85/89/M號法令第四條第二款（經六月

八日第 37/91/M 號法令第二條修訂）及第四款之規定，李燦烽、

陳寶霞、陳少釗、羅誠智、李永光及張潤民在本局分別擔任副局

長、土地管理廳廳長、研究暨文件處處長、運輸管理處處長、資

訊處處長及整治、信號暨監管組組長之定期委任獲得續期一年，

首兩位各自二零零五年八月三日及八月十日起生效，其餘自二零

零五年八月六日起生效。

聲  明

為著有關效力，茲聲明José Carlos Pereira Madaleno，為第

三職階顧問高級技術員，應其解除編制外合同之請求，自二零零

五年六月一日起終止其在本局之職務。

–––––––

二零零五年六月一日於土地工務運輸局

局長 賈利安

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do coordenador, de 24 de Maio de 2005:

Mestre Humberto António Nunes — rescindido, a seu pedido, o
contrato individual de trabalho como técnico administrativo
na área de homepage, telecomunicação e informática, nesta
Comissão, a partir de 6 de Junho de 2005.

–––––––

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 3 de Junho de
2005. — O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 8 de Abril de 2005:

Ng Kin Soi, Leong Mei Lin e Sou Ngai Meng — contratados por
assalariamento, pelo período de seis meses, como técnicos su-
periores de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, ao abrigo
dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 1 de Junho de
2005.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 12 de Maio de 2005:

Li Canfeng, Chan Pou Ha, Chan Siu Chiu, Lo Seng Chi, Lei Weng
Kuong e Cheong Ion Man — renovadas as comissões de servi-
ço, pelo período de um ano, como subdirector, e chefes do
Departamento de Gestão de Solos, da Divisão de Estudos e
Documentação, da Divisão de Gestão de Tráfego, da Divisão
de Informática e do Sector de Ordenamento, Sinalização e Con-
trolo, respectivamente, destes Serviços, ao abrigo e nos termos
do artigo 4.º, n.os 2 (na redacção do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 37/91/M, de 8 de Junho) e 4, do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de
21 de Dezembro, a partir de 3 e 10 para os dois primeiros e 6
de Agosto de 2005, para os seguintes.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que José Carlos Pereira Ma-
daleno, técnico superior assessor, 3.º escalão, destes Serviços,
cessa as suas funções, a seu pedido de rescisão do contrato além
do quadro, a partir de 1 de Junho de 2005.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
1 de Junho de 2005. — O Director dos Serviços, Jaime Roberto
Carion.
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政 府 船 塢

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零五年五月二十六日作出的批

示：

根據十二月二十一日第 86/89/M號法令第十條第一款及第 87/

89/M 號法令核准，並經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂的

《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八款 a）項的規定，

在二零零五年五月四日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組

公布的評核成績中分別排名第一及第二的第二職階一等技術輔導

員楊振雄及張桂杰，獲確定委任為本廠人員編制專業技術人員職

程第一職階首席技術輔導員。

–––––––

二零零五年五月三十日於政府船塢

廠長 何蔣祺

房 屋 局

批 示 摘 錄

根據運輸工務司司長於二零零五年五月二十六日的批示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

二十二條第八款 a）項的規定，在二零零五年四月二十七日第十

七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登的評核成績之合格應考

人，分別獲確定委任為本局人員編制以下職位：

評核成績中唯一應考人第二職階一等資訊技術員李世堅，獲

委任為第一職階首席資訊技術員；

評核成績中分別排名第一至第三名的第二職階一等社會工作

助理技術員趙國光、陳俊文及張仲麟，獲委任為第一職階首席社

會工作助理技術員；

評核成績中分別排名第一至第五名的第二職階一等技術監督

員吳健斌、陳瑞生、郭杰平、劉志雄及鍾國基，獲委任為第一職

階首席技術監督員；

評核成績中分別排名第一至第二名的第二職階二等文員梁

思及黃錦屏，獲委任為第一職階一等文員。

–––––––

二零零五年六月一日於房屋局

局長 鄭國明

OFICINAS NAVAIS

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 26 de Maio de 2005:

Yeung Chan Hong e Cheong Kuai Kit, adjuntos-técnicos de 1.ª
classe, 2.º escalão, classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectiva-
mente, no concurso a que se refere a lista inserta no Boletim
Oficial da RAEM n.º 18/2005, II Série, de 4 de Maio — nomea-
das, definitivamente, adjuntos-técnicos principais, 1.º escalão,
do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal
destas Oficinas, nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, do Decre-
to-Lei n.º 86/89/M, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos de 21 de Dezembro,
na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

–––––––

Oficinas Navais, aos 30 de Maio de 2005. — O Director, Ho
Cheong Kei.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 26 de Maio de 2005:

Os funcionários abaixo mencionados, classificados nos respec-
tivos concursos a que se referem as listas inseridas no Boletim
Oficial da RAEM n.º 17/2005, II Série, de 27 de Abril —
nomeados, definitivamente, para as categorias a cada um
indicadas do quadro de pessoal deste Instituto, nos termos do
artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decre-
to-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro:

Lei Sai Kin, técnico de informática de 1.a classe, 2.º escalão,
único classificado, para técnico de informática principal, 1.º
escalão;

Chio Kuok Kuong, Chan Chon Man e Cheung Chong Lon,
técnicos auxiliares de serviço social de 1.a classe, 2.º escalão, clas-
sificados do 1.º ao 3.º lugares, respectivamente, para técnicos
auxiliares de serviço social principal, 1.º escalão;

Ng Kin Pan, Chan Soi Sang, Kuok Kit Peng, Lau Chi Hong e
Chong Kuok Kei, fiscais técnicos de 1.a classe, 2.º escalão, classifi-
cados do 1.º ao 5.º lugares, respectivamente, para fiscais técni-
cos principais, 1.º escalão;

Leong Veng Si e Wong Kam Peng, segundos-oficiais, 2.º
escalão, classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, para
primeiros-oficiais, 1.º escalão.

–––––––

Instituto de Habitação, 1 de Junho de 2005. — O Presidente do
Instituto, Chiang Coc Meng.
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民 航 局

批 示 摘 錄

根據九月二十七日第 53/93/M 號法令第十九條規定，茲公佈

運輸工務司司長於二零零五年五月十六日批示核准的民航局二零

零五年財政年度本身預算之第一修改：

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Extracto de despacho

De acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de
27 de Setembro, publica-se a 1.ª alteração ao orçamento priva-
tivo da Autoridade de Aviação Civil para o ano económico de
2005, autorizada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para
os Transportes e Obras Públicas, de 16 de Maio de 2005:

二零零五年財政年度本身預算之第一修改

1.ª alteração ao orçamento privativo para o ano económico de 2005

帳目編號 項目 增加 注銷

Código da conta Rubricas Reforço Anulação

收益

Proveitos

732 違例罰款 * $ 0.00 $ 0.00

Multas por infracções *

成本

Custos

651 領導階層人員薪酬 $ 375,000.00

Remunerações dos órgãos directivos

652 員工工資及薪酬 $ 300,000.00

Ordenados e salários do pessoal

6531 假期津貼 $ 30,000.00

Subsídios de férias

6532 聖誕津貼 $ 30,000.00

Subsídios de Natal

6538 交際費補助 $ 50,000.00

Abono p/ desp. repres.

6539 結婚 / 出生 / 其他津貼 $ 15,000.00

Subsídios de casamento/Nascimento/Outros

658 其他人事費用及負擔 $ 50,000.00

Outras despesas e encargos com o pessoal

總計 $ 425,000.00 $ 425,000.00

Total

* 新增項目 Nova inscrição

–––––––

O Conselho Administrativo da Autoridade de Aviação Civil,
aos 12 de Maio de 2005.  — O Presidente, substituto, Chan Weng
Hong. — O Vogal Efectivo, Rui Pedro C P Amaral (Representante
da DSF). — O Vogal Suplente, Ho Man Sao.

二零零五年五月十二日於民航局行政委員會—— 代主席：陳

穎雄—— 正選委員：夏利樂（財政局代表）—— 候補委員：何曼

秀
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政 府 機 關 通 告 及 公 告 AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

警 察 總 局

公 告

警察總局為填補人員編制專業技術人員組別第一職階二等技

術輔導員三缺，經於二零零五年二月十六日第七期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以考試方式進行普通入職開考通告，根據

現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十八條的規定，准考人

確定名單現已張貼於澳門南灣大馬路 730 至 804 號，中華廣場十

六樓資源管理廳告示板，以供查閱。

二零零五年六月一日於警察總局

局長 白英偉

（是項刊登費用為 $881.00）

行  政  暨  公  職  局

公 告

根據經十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》

第五十七條第三款的規定，現將本局為填補人員編制高級技術員

職程第一職階首席高級技術員一缺，以審閱文件、有限制的方式

進行的一般晉升開考的報考人臨時名單張貼在水坑尾街一百六十

二號公共行政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財政處以供查

閱，為期十天，自本公告公布日起計。開考的公告已在二零零五

年五月十一日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組內公布。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，本名單被視為確定

名單。

二零零五年五月三十日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,116.00）

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Nos termos do artigo 58.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, em vigor, torna-se público que
se encontra afixada, no quadro de anúncio do Departamento de
Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na
Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, edifício China Plaza, 16.º
andar, Macau, a lista definitiva dos candidatos admitidos ao con-
curso comum, de ingresso, para o preenchimento de três vagas
de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal
técnico-profissional do quadro de pessoal dos SPU, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 7, II Série, de 16 de Fevereiro de 2005.

Serviços de Polícia Unitários, 1 de Junho de 2005.

O Comandante-geral, José Proença Branco.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, a partir da data da
publicação do presente anúncio, durante dez dias, na Divisão
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória do
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro
de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 19, II Série, de 11 de Maio de 2005, nos termos do
n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M,
de 21 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado estatuto.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 30 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)
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Aviso

Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/97/M, de 17 de
Março, publica-se o calendário de feriados para o ano de 2006:

二零零六年度公眾假日日期表

Calendário de feriados para o ano de 2006

第 60/2000 號行政命令訂定公眾假日

Feriados fixados pela Ordem Executiva n.º 60/2000

日期 Data 因由 Evento

一月一日 1 de Janeiro 星期日 Dom. 元旦 Fraternidade Universal

一月二十九日 29 de Janeiro 星期日 Dom. 農曆正月初一 1.º dia do 1.º mês do Novo Ano Lunar

一月三十日 30 de Janeiro 星期一 2.ª 農曆正月初二 2.º dia do 1.º mês do Novo Ano Lunar

一月三十一日 31 de Janeiro 星期二 3.ª 農曆正月初三 3.º dia do 1.º mês do Novo Ano Lunar

四月五日 5 de Abril 星期三 4.ª 清明節 Cheng Ming (Dia de Finados)

四月十四日 14 de Abril 星期五 6.ª 耶穌受難日 Morte de Cristo

四月十五日 15 de Abril 星期六 Sáb. 復活節前日 Véspera da Ressurreição de Cristo

五月一日 1 de Maio 星期一 2.ª 勞動節 Dia do Trabalhador

五月五日 5 de Maio 星期五 6.ª 佛誕節 Dia do Buda

五月三十一日 31 de Maio 星期三 4.ª 端午節 Tung Ng (Barco Dragão)

十月一日 1 de Outubro 星期日 Dom. 中華人民共和 Implantação da República Popular da China

國國慶日

十月二日 2 de Outubro 星期一 2.ª 中華人民共和 Dia seguinte à Implantação da República Popular da

國國慶日翌日 China

十月七日 7 de Outubro 星期六 Sáb. 中秋節翌日 Dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar)

十月三十日 30 de Outubro 星期一 2.ª 重陽節 Chong Yeong (Culto dos Antepassados)

十一月二日 2 de Novembro 星期四 5.ª 追思節 Dia de Finados

十二月八日 8 de Dezembro 星期五 6.ª 聖母無原罪瞻禮 Imaculada Conceição

十二月二十日 20 de Dezembro 星期三 4.ª 澳門特別行政 Dia Comemorativo do Estabelecimento da Região Admi-

區成立紀念日 nistrativa Especial de Macau

十二月二十二日 22 de Dezembro 星期五 6.ª 冬至 Solstício de Inverno

十二月二十四日 24 de Dezembro 星期日 Dom. 聖誕節前日 Véspera de Natal

十二月二十五日 25 de Dezembro 星期一 2.ª 聖誕節 Natal

通 告

按照三月十七日第7/97/M號法令第五條之規定，公布二零零

六年度公眾假日日期表：

二零零五年五月十二日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,830.00）

法 務 局

公  告

本局為填補人員編制內傳譯及翻譯人員組別第一職階一等翻

譯三缺，經二零零五年五月十八日第二十期《澳門特別行政區公

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 12 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 830,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
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報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行普通晉升開考公

告。現根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三

款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾街 162 號公共行

政大樓十九樓法務局內。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被視

為確定名單。

二零零五年六月二日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,047.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補人員編制內高級技術員組別第一職階二等

高級技術員一缺，經於二零零四年十月二十日第四十二期《澳門

特別行政區公報》第二組公布以考試方式進行普通入職開考的招

考通告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 徐昕 .................................................................................... 7.42

2.º 陳嘉慧 ................................................................................ 6.23

3.º 陳振強 ................................................................................ 6.14

4.º 陳淑慧 ................................................................................ 6.06

5.º Eduina da Silva ........................................................... 6.04

6.º 黃健強 ................................................................................ 6.03

7.º 陳嘉俊 ................................................................................ 5.89*

8.º 李燦 .................................................................................... 5.89

9.º 翁麗珊 ................................................................................ 5.85*

10.º 鍾喜華 ................................................................................ 5.85

11.º 陸麗娥 ................................................................................ 5.84

12.º 陳秀影 ................................................................................ 5.80

13.º 梁佩君 ................................................................................ 5.70

14.º 周穎欣 ................................................................................ 5.66

15.º 呂嘉雯 ................................................................................ 5.61

16.º 關雪芬 ................................................................................ 5.59

17.º 杜燦球 ................................................................................ 5.48

18.º Jovito Alberto Monteiro da Costa ........................... 5.41

19.º 鍾家怡 ............................................................................... 5.38

* 因擁有較長之公職年資。

vigente, se encontra afixada, na Direcção dos Serviços de Assun-
tos de Justiça, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Adminis-
tração Pública, 19.º andar, a lista provisória do concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
três lugares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, do
grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pes-
soal da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo anún-
cio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de
Maio de 2005.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 2 de Junho
de 2005.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de
um lugar na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços de Identificação, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 42, II Série, de 20 de Outubro de 2004:

Candidatos aprovados: valores

1.º Xu Xin ............................................................................. 7,42

2.º Chan Ka Wai .................................................................. 6,23

3.º Chan Chan Keong .......................................................... 6,14

4.º Chan Shuk Wai ............................................................... 6,06

5.º Eduina da Silva ............................................................... 6,04

6.º Vong Kin Keong ............................................................ 6,03

7.º Chan Ka Chon Paulo ..................................................... 5,89*

8.º Lei Chan .......................................................................... 5,89

9.º Yung Lai Shan ................................................................ 5,85*

10.º Chung His Hua ............................................................... 5,85

11.º Lok Lai Ngo .................................................................... 5,84

12.º Chan Sao Ieng ................................................................ 5,80

13.º Leong Pui Kuan ............................................................. 5,70

14.º Chao Weng Ian .............................................................. 5,66

15.º Loi Ka Man ..................................................................... 5,61

16.º Kuan Sut Fan .................................................................. 5,59

17.º Tou Chan Kao ................................................................ 5,48

18.º Jovito Alberto Monteiro da Costa ............................... 5,41

19.º Chong Ka I .....................................................................  5,38

*Maior antiguidade na função pública.
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Nos termos do n.º 3 do artigo 65.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção ac-
tual dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e
nos termos do ponto 6 do aviso de abertura do concurso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 42, II Série, de 20 de Outubro de 2004, o número de
candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a
cinco valores na prova escrita é de cento e vinte e nove.

Nos termos do n.º 9 do artigo 62.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção ac-
tual dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
número de candidatos excluídos é de duzentos e oitenta e nove:

— Por terem faltado à prova escrita: duzentos e oitenta e cinco;

— Por terem faltado à entrevista profissional: quatro.

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção actual dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologado por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a

Administração e Justiça, de 25 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 30 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Fan, subdirectora.

Vogais: Ao Ieong U, chefe de departamento; e

Ló Kam Pêk, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 2 789,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro,
se encontram afixadas, a partir da data da publicação do presente
anúncio e durante dez dias, na Divisão Administrativa do Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sita na Calçada do
Tronco Velho, n.º 14, Edifício Centro Oriental, mezanine, Macau,
as listas provisórias dos candidatos admitidos aos concursos
comuns, documentais, de acesso, condicionados, para o preen-
chimento de lugares existentes no quadro de pessoal da ex-Câ-
mara das Ilhas Provisória, mantidos nos termos do n.º 6 do arti-
go 4.º da Lei n.º 17/2001, de 17 de Dezembro, abertos por avisos
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 2005, nas catego-
rias abaixo discriminadas.

根據經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改的十二月二十

一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十五條第三款以及上述招考通告第六項的規定，筆試成績低於

五分而被淘汰的應考人的人數為一百二十九人。

根據經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改的十二月二十

一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十二條第九款的規定，而被取消資格的應考人的人數為二百八

十九人：

其中因缺席筆試的應考人：二百八十五人；

其中因缺席專業面試的應考人：四人。

根據經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修改的十二月二十

一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內

向核准招考的實體提起訴願。

（本名單於二零零五年五月二十五日獲行政法務司司長的批示確認）

二零零五年五月三十日於身份證明局

典試委員會：

主席：副局長 陳海帆

委員：廳長 歐陽瑜

處長 羅金碧

（是項刊登費用為 $2,789.00）

民 政 總 署

公 告

為填補按十二月十七日第17/2001號法律第四條第六款規定仍

繼續生效的前臨時海島市政局人員編制內相關空缺，經二零零五

年四月十三日第十五期第二組《澳門特別行政區公報》刊登通

告， 以文件審閱方式進行限制性一般晉升考試；現根據十二月二

十一日第87/89/M號法令核准並經十二月二十八日第62/98/M號法

令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規

定，准考人臨時名單自本公告刊登日起計十天內張貼於本署位於

澳門東方斜巷十四號東方中心M字樓行政處的佈告欄以供查閱。
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根據《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第五款之規

定，該等名單視作確定名單。

第一職階首席高級技術員——貳缺；

第一職階首席高級技術員——拾捌缺。

二零零五年五月二十七日於民政總署

典試委員會主席：管理委員會副主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,321.00）

經 濟 局

公  告

茲通知，根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令通過並經十

二月二十八日第 62/98/M 號法令修改的《澳門公共行政工作人員

通則》的規定，現以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開

考，以填補經濟局人員編制督察職程第一職階特級督察一缺。

凡符合十二月二十一日第 86/89/M 號法令第十條第一款所規

定的條件的經濟局人員編制之公務員，自本公告刊登在《澳門特

別行政區公報》之緊接第一個辦公日起計十天內均可報考。

上述之開考通告可供查閱及張貼在南灣羅保博士街一至三號

（國際銀行大廈）六樓經濟局行政暨財政處大堂。

二零零五年五月三十一日於經濟局

代局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,155.00）

財 政 局

名 單

財政局為填補人員編制之翻譯員職程第一職階首席翻譯一

缺，經於二零零五年四月十三日第十五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考的

招考公告。現公布應考人評核成績如下：

As presentes listas são consideradas definitivas, ao abrigo do
n.º 5 do artigo 57.º do supracitado estatuto.

Técnico superior principal, 1.º escalão — dois lugares;

Técnico superior principal, 1.º escalão — dezoito lugares.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de Maio
de 2005.

O Presidente do júri, Tam Vai Man, vice-presidente do Con-
selho de Administração.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/
/98/M, de 28 de Dezembro, para o preenchimento de um lugar
de inspector especialista, 1.º escalão, da carreira de inspector
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Economia.

Podem candidatar-se os funcionários do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços de Economia, que reúnam as condições
estipuladas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 86/89/M,
de 21 de Dezembro, com dez dias de prazo para a apresentação
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.

O aviso respeitante ao referido concurso encontra-se afixado
e pode ser consultado, no átrio da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da DSE, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3,
6.º andar, edifício Banco Luso Internacional.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de in-
térprete-tradutor do quadro de pessoal da Direcção dos Servi-
ços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série,
de 13 de Abril de 2005:
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Candidato aprovado: valores

Wu Lai Si .............................................................................. 8,27

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a

Economia e Finanças, de 26 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Carlos F. Ávila, director.

Vogais: Chong Yi Man, subdirectora; e

Lau Ioc Ip, subdirectora.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de primeiro-oficial, 1.º escalão, da carreira de oficial adminis-
trativo do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Finanças, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de
Abril de 2005:

Candidato aprovado: valores

Ieong Tit Leong ................................................................... 6,89

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a

Economia e Finanças, de 26 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Vitória Alice Maria da Conceição, chefe de depar-
tamento.

Vogais: Lam Soi Man, chefe de divisão; e

 Ché Sin I, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro lu-
gares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de
18 de Maio de 2005:

合格應考人： 分

胡麗詩 ......................................................................................... 8.27

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第六十八條第二款的規定，應考人可自本名單公

布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經經濟財政司司長於二零零五年五月二十六日的批示確認）

二零零五年五月十六日於財政局

典試委員會：

主席：局長 Carlos F. Ávila

委員：副局長 莊綺雯

副局長 劉玉葉

（是項刊登費用為 $1,224.00）

財政局為填補人員編制之行政文員職程第一職階一等文員一

缺，經於二零零五年四月十三日第十五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考的

招考通告。現公布應考人評核成績表如下：

合格應考人： 分

楊鐵樑 ......................................................................................... 6.89

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第六十八條第二款的規定，應考人可自本名單公

布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經經濟財政司司長於二零零五年五月二十六日的批示確認）

二零零五年五月十六日於財政局

典試委員會：

主席：廳長 Vitória Alice Maria da Conceição

委員：處長 林瑞雯

處長 謝倩儀

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補財政局人員編制技術輔導員職程第一職階首席技術輔

導員四缺，經於二零零五年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登，以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升

開考的招考公告。現公布報考人的臨時名單如下：
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Candidatos admitidos:

Ho Cheng Mui;

Lee Chan Kai;

Ng Sok In Rodrigues; e

Paloma Inácio Pun aliás Pun Oi Man.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 30 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Amélia Maria Minhava Afonso, chefe-auxiliar da
Repartição de Execuções Fiscais.

Vogais: Ché Sin I, chefe de divisão; e

Lao Ka Fei, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de agente de censos e inquéritos principal, 1.º escalão, da
carreira de regime especial do quadro de pessoal da Direcção
dos Serviços de Estatística e Censos, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2005:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fong Peng Weng ............................................................ 8,08

2.º Lo Sok Peng ................................................................... 7,58

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova re-
dacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, os candidatos podem interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua
publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a

Economia e Finanças, de 26 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 20 de Maio
de 2005.

O Júri:

Presidente: Ieong Chong Kam, técnica superior assessora.

Vogais: Ng Cheong Wa, técnica superior de 1.ª classe; e

Teh Aung Eng Ngwe, técnico de estatística principal.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

准考人：

何菁梅；

李振佳；

吳淑賢；

Paloma Inácio Pun aliás Pun Oi Man 。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確定名

單。

二零零五年五月三十日於財政局

典試委員會：

主席：稅務執行處助理處長 Amélia Maria Minhava Afonso

委員：處長 謝倩儀

首席高級技術員 劉嘉菲

（是項刊登費用為 $1,184.00）

統  計  暨  普  查  局

名 單

統計暨普查局為填補人員編制特別制度職程之第一職階首席

普查暨調查員二缺，經於二零零五年四月二十七日第十七期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行

普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

 1.º 方炳榮................................................................................... 8.08

 2.º 羅淑萍................................................................................... 7.58

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令第一條核准，並經十

二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員

通則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經經濟財政司司長於二零零五年五月二十六日的批示確認）

二零零五年五月二十日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 楊忠琴

委員：一等高級技術員 吳彰華

首席統計技術員 鄭英遺

（是項刊登費用為 $1,292.00）
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通 告

按照二零零五年五月二十六日經濟財政司司長的批示，以及

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令第一條核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》

的規定，現通過考試方式進行普通入職開考，以填補統計暨普查

局人員編制統計範疇特別制度職程之第一職階二等對外貿易編碼

員三缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。報考申請表應自本通告於

《澳門特別行政區公報》 公布之日緊接第一個辦公日起計二十天內

遞交。

本開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2. 報考條件

2.1 報考人：

a）按照《基本法》第九十七條規定，報考人需為澳門特別行

政區永久居民。

b）凡符合《澳門公共行政工作人員通則》第十條所規定的擔

任公職一般要件，及具有九年級學歷和專業補充培訓課程（對外

貿易統計專業補充培訓課程）學歷的人士，均可在遞交報考申請

表的限期前報考。

2.2 應遞交的文件：

與公職無聯繫的報考人應遞交：

a）身份證明文件副本；

b）所要求的學歷及專業資格的證明文件；

c）履歷。

與公職有聯繫的報考人應遞交：

a）身份證明文件副本；

b）所要求的學歷及專業資格的證明文件；

c）履歷；

d）  有關部門發出的個人紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所

屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公職的年資，

以及為開考而遞交的有關的工作評核等。

Aviso

Faz-se público que, por despacho de 26 de Maio de 2005, do
Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, se acha
aberto concurso comum, de ingresso, de prestação de provas,
nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau (ETAPM), aprovado pelo artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28
de Dezembro, para o preenchimento de três lugares de codifi-
cador de comércio externo de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de regime especial na área de estatística do quadro de pessoal
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de
provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das va-
gas postas a concurso.

2. Condições de candidatura

2.1. Candidatos:

a) Nos termos do artigo 97.º da Lei Básica, os candidatos de-
vem ser residentes permanentes da Região Administrativa Es-
pecial de Macau;

b) Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo
do prazo de apresentação de candidaturas, preencham os requi-
sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos
no artigo 10.º do ETAPM e que possuam como habilitações
académicas o 9.º ano de escolaridade e curso de formação profis-
sional complementar (curso de formação profissional comple-
mentar sobre estatísticas do comércio externo).

2.2. Documentos a apresentar:

Os candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do documento de identificação;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas e
profissionais exigidas; e

c) Nota curricular.

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas e
profissionais exigidas;

c) Nota curricular; e

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a
carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antigui-
dade na categoria e na função pública e as classificações de ser-
viço relevantes para a apresentação a concurso.
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報考人如屬統計暨普查局人員，則豁免遞交a）、b）及d）項

所指的文件；如文件已存檔於有關的個人檔案內，須在報名表上

明確聲明。

3. 報名方式及地點

報考人須填寫《澳門公共行政工作人員通則》第五十二條第

二款所指的專用表格，並於指定期限及辦公時間內遞交到澳門宋

玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局行政暨財政

處。

4. 工作性質

二等對外貿易編碼員需負責經澳門的國際貿易商品之編碼工

作，以便進行外貿資料統計：進行有關對外貿易統計所採用之資

料註錄文件的收集、分析及必需之更正工作，並記錄上指資料註

錄文件所載數字以便稍後作自動化處理；按國際上對有關商品分

類的規定，收取、匯集及核查商品之出入口准照及轉口准照；審

查和修正編碼的錯誤。

5. 薪俸

第一職階二等對外貿易編碼員之薪俸點為十二月二十一日第

86/89/M 號法令附件一表三薪俸索引表所載的 225 點。

6. 甄選方式

甄選將以不超過三小時筆試的知識考試進行，並輔以履歷分

析及專業面試。知識考試以一百分為滿分，得分少於五十分者即

被淘汰，不能進入第二階段。

甄選方式之評分比例如下：

第一階段：

a）知識考試：50%；

第二階段：

b）履歷分析：20%；

c）專業面試：30% 。

7. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）十月十四日第 61/96/M 號法令的統計暨普查局組織法；

c）十月十四日第 62/96/M 號法令的澳門資料統計體系；

Os candidatos, pertencentes à DSEC, ficam dispensados da
apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d),
se os mesmos se encontrarem arquivados nos respectivos pro-
cessos individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressa-
mente tal facto na ficha de inscrição.

3. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento do
impresso próprio, a que se refere o n.º 2 do artigo 52.º do
ETAPM, o qual deve ser entregue, até ao termo do prazo fixado
e durante as horas normais de expediente, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar,
Macau.

4. Conteúdo funcional

O codificador de comércio externo de 2.ª classe executa tare-
fas relacionadas com a codificação das mercadorias transac-
cionadas por Macau no comércio internacional tendo em vista a
produção de estatísticas do Comércio Externo: recolhe, analisa
e promove as necessárias correcções dos instrumentos de suporte
utilizados na produção das estatísticas do comércio externo e
regista os dados aí constantes para processamento automático
posterior; recebe e confere e codifica licenças de importação,
exportação e trânsito de produtos, segundo regras universais de
classificação de mercadorias; verifica e corrige erros de codi-
ficação.

5. Vencimento

O codificador de comércio externo de 2.ª classe, 1.º escalão,
vence pelo índice 225 da tabela indiciária de vencimentos cons-
tante do mapa 3 do anexo 1 ao Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21
de Dezembro.

6. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos
que revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima
de três horas, complementada por análise curricular e entrevis-
ta profissional, sendo excluídos desta 2.ª fase os candidatos que
obtiverem classificação inferior a 50% na prova de conheci-
mentos.

Os métodos de selecção são ponderados da seguinte forma:

1.ª fase:

a) Prova de conhecimentos: 50%.

2.ª fase:

b) Análise curricular: 20%; e

c) Entrevista profissional: 30%.

7. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

b) Lei Orgânica da DSEC — Decreto-Lei n.º 61/96/M, de 14
de Outubro;

c) Sistema de Informação Estatística de Macau (SIEM) —
Decreto-Lei n.º 62/96/M, de 14 de Outubro;
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d）十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》；

e）國際貿易統計概念；

f）澳門對外貿易實況及一般認識；

g）澳門對外貿易貨物分類表 / 協調制度的應用。

應考人在考試時可參閱有關上指內容的法規。

知識考試的地點、日期及時間將載於准考人確定名單通告

內。

8. 適用法例

本開考由《澳門公共行政工作人員通則》規範。

9. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 譚振傑

正選委員：代處長 黃保德

首席高級技術員 林葆青

候補委員：顧問高級技術員 鮑少群

首席統計技術員 崔婉翎

二零零五年五月三十一日於統計暨普查局

代局長 莫苑梨

（是項刊登費用為 $5,738.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲通知根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的，並經

十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人

員通則》的規定，現以文件審閱、有條件限制的方式為博彩監察

協調局公務員進行一般晉升開考，以填補本局人員編制之第一職

階特級督察壹缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣

場二十一字樓本局行政財政處之告示版。報考申請應自本公告刊

d) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

e) Conceitos estatísticos sobre comércio internacional;

f) Conhecimentos gerais e situação actual do comércio exter-
no de Macau; e

g) Aplicação da nomenclatura do comércio externo de Ma-
cau/Sistema Harmonizado.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta,
os diplomas legais relativos às matérias indicadas.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos.

8. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do
ETAPM.

9. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Tam Chun Kit, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Vong Pou Tak, chefe de divisão, substituto; e

Lam Pou Cheng, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Pao Sio Kuan, técnica superior assessora; e

Choi Un Leng, técnica de estatística principal.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 31 de Maio
de 2005.

A Directora dos Serviços, substituta, Mok Iun Lei.

(Custo desta publicação $ 5 738,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, docu-
mental, de acesso, condicionado, aos funcionários da Direcção
de Inspecção e Coordenação de Jogos, nos termos definidos no
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, para o preenchimento de um lugar de inspector
especialista, 1.º escalão, do quadro de pessoal desta Direcção de
Serviços.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
encontra-se afixado no quadro de anúncio da Divisão Adminis-
trativa e Financeira da DICJ, sita na Avenida da Praia Grande,
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登於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內

遞交。

二零零五年五月三十日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,116.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階一等高級

技術員一缺，經於二零零五年四月二十日第十六期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行普通晉升

開考之開考公告。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

黃佩儀 ......................................................................................... 8.04

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條規定，

投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體

提起上訴。

（經保安司司長於二零零五年五月二十七日的批示確認）

二零零五年五月二十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：處長 鄺志強

委員：處長 陳世傑

顧問高級技術員 梁金玉

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，以

審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職人員

編制第一職階首席資訊技術員一缺。

n.os 762-804, edifício China Plaza, 21.º andar, e que o prazo para
a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 30 de
Maio de 2005.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pes-
soal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de
Abril de 2005:

Candidato aprovado: valores

Vong Pui I ............................................................................ 8,04

Nos termos definidos no artigo 68.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade que
autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a

Segurança, de 27 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
25 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Afonso de Santa Maria aliás Kong Chi Keong, che-
fe de divisão.

Vogais: Chan Sai Kit, chefe de divisão; e

Leong Kam Iok, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
vigente, para o preenchimento de um lugar de técnico de infor-
mática principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
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Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado no átrio do edifício da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, e que o prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
30 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, superin-
tendente.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª
classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 19, II Série, de 11 de Maio de 2005.

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, a lista pro-
visória do candidato encontra-se afixada no átrio da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, a fim de ser
consultada.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 1
de Junho de 2005.

O Júri:

Presidente: Chao Ka Cheong, chefe principal.

Vogais: Lei Wai Man, chefe de departamento, substituto; e

Pun Kit I, chefe de divisão, substituta.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Aviso

Concurso Público n.º 6/2005/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho de 31 de Maio de
2005, do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, se encontra
aberto o concurso público para a aquisição de «Private
Automatic Branch Exchange».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se patentes no Departamento de Administração da
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito
na Calçada dos Quartéis, em Macau, e os mesmos poderão ser
consultados nas horas de expediente, estando os interessados
sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos,
se as quiserem. A respectiva receita reverterá para o Governo
da Região Administrativa Especial de Macau.

O prazo de validade das propostas é de noventa dias, conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, prorrogável,
nos termos previstos no programa do concurso. As propostas
devem ser entregues na Secretaria-Geral da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, até às 17,45 horas, do
dia 13 de Julho de 2005.

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考申

請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工

作日起計十天內遞交。

二零零五年五月三十日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $881.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階一等高級

技術員一缺，經於二零零五年五月十一日第十九期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行普通晉升

開考之開考公告。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款

規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供

參閱。

二零零五年六月一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：消防總長 鄒家昌

委員：代廳長 李偉文

代處長 潘潔儀

（是項刊登費用為 $852.00）

通  告

第 6/2005/DSFSM 號公開競投

澳門保安部隊事務局宣佈，根據保安司司長於二零零五年五

月三十一日作出的批示，為取得「電話交換機」舉行公開競投。

有關《招標計劃》及《承投規則》存放在位於澳門兵營斜巷

之澳門保安部隊事務局行政管理廳，有意者可於辦公時間內到上

址查閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，有關收益

將撥歸澳門特別行政區政府。

標書之有效期為自開標日起計 90 日，並可根據本《招標計

劃》的規定予以延長。標書必須於二零零五年七月十三日下午五

時四十五分前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事處。
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競投者除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所指定之文件

外，尚須遞交已繳付臨時保證金$100,000.00（澳門幣壹拾萬元整）

之證明文件，而該保證金須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事

務局」的支票或銀行擔保書之方式遞交，倘以現金或支票方式，

則應遞交至澳門保安部隊事務局行政管理廳出納。

開標儀式將於二零零五年七月十四日上午十時三十分在位於

澳門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據第 63/85/M 號

法令第二十七條的規定，競投者或其代表應出席開標儀式，以便

對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

二零零五年六月一日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $1,801.00）

司 法 警 察 局

公 告

茲通知，刊登於二零零五年五月十八日第二十期第二組《澳

門特別行政區公報》之公告，以有條件限制及審查文件方式進行

普通的晉升開考，以填補本局編制內傳譯及翻譯人員組別第一職

階主任翻譯員一缺，其確定名單已張貼於本局人力資源、接待暨

公共關係處內，以供查閱。

二零零五年六月二日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $744.00）

衛 生 局

通 告

根據十一月十五日第81/99/M號法令第二十六條第四款a）項

之規定，私人醫務活動牌照技術委員會（牙醫執業牌照範疇）將

由如下人員組成：

主席：柯慶華 法醫科醫院主治醫生

Além da entrega dos documentos referidos no programa do
concurso e no caderno de encargos, deve ser apresentado o do-
cumento comprovativo da prestação da caução provisória, no
valor de $ 100 000,00 (cem mil patacas) prestada em numerário
ou cheque (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso
a referida caução seja prestada em numerário ou cheque, os con-
correntes devem entregar a mesma à Tesouraria do Departa-
mento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças
de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos
Quartéis, Macau, às 10,30 horas, do dia 14 de Julho de 2005. Os
concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes
ao acto público de abertura de propostas para os efeitos previs-
tos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para esclarecer
as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados para
o concurso.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 1
de Junho de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, super-
intendente.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, para consulta, na Di-
visão de Recursos Humanos, Acolhimento e Relações Públicas
da Polícia Judiciária, a lista definitiva do candidato admitido ao
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o
preenchimento de uma vaga de intérprete-tradutor chefe, 1.º
escalão, do grupo de pessoal de interpretação e tradução do
quadro desta Polícia, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II
Série, de 18 de Maio de 2005.

Polícia Judiciária, aos 2 de Junho de 2005.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 744,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Aviso

Ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, a Comissão Técnica de
Licenciamento de Actividades Privadas (para o licenciamento
das profissões de médico dentista e odontologista), passa a ter a
seguinte composição:

Presidente: O Heng Wa, assistente hospitalar de medicina legal.
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委員：魏宏謙 衛生局牙科醫生

   崔世洪 牙科醫生，由澳門口腔醫學會指定（審議牙

科醫生執業牌照）

   胡婉明 牙科醫生，由澳門牙科醫學會指定（審議牙

科醫師執業牌照）

二零零五年五月二十七日於衛生局

代局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,047.00）

教 育 暨 青 年 局

公  告

教育暨青年局為填補人員編制內之第一職階一等文員十二

缺，經於二零零五年五月十一日第十九期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考的招考

公告，現根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二

月二十八日第 62/98/M 號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時名單張貼在約翰四世

大馬路 7-9 號一樓以供查閱。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被視

為確定名單。

二零零五年五月三十日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,018.00）

通 告

  為填補本局人員編制內資訊人員組別第一職階二等高級資訊

技術員兩缺，現通知以考試方式進行普通入職開考獲准專業面試

的准考人名單已張貼於約翰四世大馬路 7 至 9 號一樓教育暨青年

局，並已上載於本局網址（www.dsej.gov.mo）。有關開考通告

刊登於二零零五年二月二十三日第八期《澳門特別行政區公報》

第二組。

Vogais: Ngai Wang Him, médico dentista dos Serviços de
Saúde;

Choi Sai Hong, médico dentista indicado pela Associação de
Estomatologia de Macau (para o licenciamento da profissão de
médico dentista);

Woo Iun Meng aliás Isabel Wu, médica dentista indicada pela
Associação de Odontologista de Macau (para o licenciamento
da profissão de odontologista).

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada,
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provisória
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de doze lugares de
primeiro-oficial, 1.º escalão, do quadro de pessoal da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 19, II Série, de 11 de Maio de 2005, nos termos do
artigo 57.º, n.º 3, do Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M,
de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao
abrigo do artigo 57.º, n.º 5, do supracitado estatuto.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de
Maio de 2005.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Aviso

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, bem como no website
desta Direcção de Serviços (www.dsej.gov.mo), a lista dos can-
didatos admitidos à entrevista profissional do concurso comum,
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de
dois lugares de técnico superior de informática de 2.ª classe, 1.º
escalão, do grupo de pessoal de informática do quadro de pes-
soal da DSEJ, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II
Série, de 23 de Fevereiro de 2005.
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二零零五年五月三十一日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $881.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補人員編制內下列空缺，經於二零零五年五月十

八日第二十期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件及

有限制方式進行普通晉升開考的招考公告。現根據十二月二十一

日第87/89/M號法令核准並經十二月二十八日第62/98/M號法令修

訂的《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，

准考人臨時名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總部

（塔石街入口處），以供查閱；根據上述通則第五十七條第五款的

規定，有關名單被視為確定名單。

第一職階顧問高級技術員四缺；

第一職階主任翻譯四缺；

第一職階首席高級技術員八缺；

第一職階首席高級資訊技術員二缺；

第一職階特級技術員二缺；

第一職階首席技術員三缺；

第一職階特級資訊督導員一缺；

第一職階特級技術輔導員七缺；

第一職階首席技術輔導員九缺；

第一職階特級助理技術員二缺；

第一職階首席助理技術員三缺；

第一職階首席行政文員二缺；

第一職階一等文員十五缺。

二零零五年六月二日於文化局

局長 何麗鑽

（是項刊登費用為 $1,869.00）

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de
Maio de 2005.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 881,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, se en-
contram afixadas, na sede do Instituto Cultural, sito na Praça do
Tap Seac, Edif. do Instituto Cultural (entrada da Rua do Tap
Siac), as listas provisórias dos concursos comuns, de acesso, docu-
mentais, condicionados, para o preenchimento das seguintes
vagas do quadro de pessoal do Instituto Cultural, cujo anúncio
dos avisos de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau, n.º 20, II Série, de 18 de
Maio de 2005. As referidas listas são consideradas definitivas,
nos termos do n.º 5 do artigo 57.º do ETAPM.

Quatro vagas de técnico superior assessor, 1.º escalão;

Quatro vagas de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão;

Oito vagas de técnico superior principal, 1.º escalão;

Duas vagas de técnico superior de informática principal, 1.º
escalão;

Duas vagas de técnico especialista, 1.º escalão;

Três vagas de técnico principal, 1.º escalão;

Uma vaga de assistente de informática especialista, 1.º escalão;

Sete vagas de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;

Nove vagas de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

Duas vagas de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão;

Três vagas de técnico auxiliar principal, 1.º escalão;

Duas vagas de oficial administrativo principal, 1.º escalão; e

Quinze vagas de primeiro-oficial, 1.º escalão.

Instituto Cultural, aos 2 de Junho de 2005.

A Presidente do Instituto, Ho Lai Chun da Luz.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Provisória do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de uma
vaga de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de re-
gime geral do grupo técnico-profissional do quadro de pessoal
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2005:

Candidato admitido:

Cheang Weng In.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 23 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Chan Lou, chefe do Departamento de Licencia-
mento e Inspecção, substituta.

Vogais: Olívia Maria de Almeida Xavier, técnica superior
assessora; e

Ho Wai, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pú-
blicas e Transportes, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II
Série, de 30 de Março de 2005:

Candidatos aprovados:                                                    valores

1.º Lai Chi Hou .................................................................... 8,34

2.º Kuok Chi Cheong .......................................................... 7,92

3.º Lei Kin Fong .................................................................. 7,69

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candidatos po-
dem interpor recurso da presente lista, à entidade competente,
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

Transportes e Obras Públicas, de 26 de Maio de 2005).

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補人員編制內專業技術人員組別一般制度職程之

第一職階首席技術輔導員一缺，經於二零零五年四月二十七日第

十七期《澳門特別行政區公報》第二組之開考公告，以文件審

閱、有限制方式進行普通晉升開考的招考公告。現公布報考人臨

時名單如下：

准考人：

鄭泳賢。

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確定名

單。

二零零五年五月二十三日於旅遊局

典試委員會：

主席：發出執照暨稽查廳代廳長 陳露

委員：顧問高級技術員 Olívia Maria de Almeida Xavier

首席高級技術員 何為

（是項刊登費用為 $1,116.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名  單

土地工務運輸局為填補人員編制技術員職程第一職階首席技

術員三缺，經於二零零五年三月三十日第十三期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的一般晉升

開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黎志濠.................................................................................... 8.34

2.º 郭子昌.................................................................................... 7.92

3.º 李建豐.................................................................................... 7.69

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個工作天內

向核准開考的實體提起訴願。

（經二零零五年五月二十六日運輸工務司司長的批示確認）
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二零零五年五月三十日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 余國達

正選委員：顧問高級技術員 尤肖其

首席高級技術員 程道全

（是項刊登費用為 $1,429.00）

土地工務運輸局為填補人員編制技術輔導員職程第一職階特

級技術輔導員一缺，經於二零零五年三月三十日第十三期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的

一般晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格應考人： 分

葉秀媚 ..................................................................................... 8.8375

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個工作天內

向核准開考的實體提起訴願。

（經二零零五年五月二十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零零五年五月三十日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：代處長 José Tomás Cardoso das Neves

正選委員：科長 Américo Galdino Dias

候補委員：特級技術輔導員 鄭小萍

（是項刊登費用為 $1,253.00）

港 務 局

公 告

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款規定，為填補本局人員編制內以下空缺，以審查

文件方式進行限制性普通晉升開考的報考人臨時名單，現張貼於

媽閣斜坡港務局（水師廠）行政暨管理廳 / 行政處 / 人事科。其開

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 30 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: U Kuok Tat, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Iao Chio Kei, técnico superior assessor; e

Cheng Tou Chun, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1429,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de So-
los, Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 13, II Série, de 30 de Março de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Ip Sau Mei ........................................................................ 8,8375

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode
interpor recurso da presente lista à entidade competente, no
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

Transportes e Obras Públicas, de 26 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 30 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: José Tomás Cardoso das Neves, chefe de divisão,
substituto.

Vogal efectivo: Américo Galdino Dias, chefe de secção.

Vogal suplente: Cheang Sio Peng, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixadas, no Departamento
de Administração e Gestão/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal da Capitania dos Portos, sita na Rampa da Barra (Quar-
tel dos Mouros), as listas provisórias dos concursos comuns, de
acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento dos
seguintes lugares do quadro de pessoal desta Capitania, cujos
anúncios de abertura foram publicados no Boletim Oficial da
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考公告已刊登於二零零五年五月十一日第十九期《澳門特別行政

區公報》第二組內：

第一職階首席海上交通控制員兩缺；及

第一職階特級水文員一缺。

按照上述通則第五十七條第五款規定，該名單被視為確定名

單。

二零零五年五月二十四日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,087.00）

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款規定，現把填補本局人員編制內行政人員組別第

一職階首席行政文員三缺，以審查文件方式進行限制性普通晉升

開考的報考人臨時名單張貼於媽閣斜坡港務局（水師廠）行政暨

管理廳/行政處/人事科。其開考公告已刊登於二零零五年五月十

八日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組內。

按照上述通則第五十七條第五款規定，該名單被視為確定名

單。

二零零五年五月三十日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $813.00）

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十八條規定，現公佈本局為填補人員編制內高級技術員組別第

一職階二等高級技術員（中英翻譯範疇）一缺，以考試方式進行

普通入職開考的投考人確定名單正張貼於媽閣斜坡港務局（水師

廠）行政暨管理廳/行政處/人事科或可瀏覽本局網址http://www.

marine.gov.mo 。其開考通告已刊登於二零零五年三月三十日第

十三期《澳門特別行政區公報》第二組內。

二零零五年六月一日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $744.00）

Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 11
de Maio de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

Dois lugares de controlador de tráfego marítimo principal, 1.º
escalão; e

Um lugar de hidrógrafo especialista, 1.º escalão.

As referidas listas são consideradas definitivas, ao abrigo do
n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Capitania dos Portos, aos 24 de Maio de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Torna-se público que se encontra afixada, no Departamento
de Administração e Gestão/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal da Capitania dos Portos, sito na Rampa da Barra
(Quartel dos Mouros), a lista provisória do concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de três
lugares de oficial administrativo principal, 1.º escalão, do grupo
de pessoal administrativo do quadro de pessoal desta Capitania,
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18
de Maio de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Capitania dos Portos, aos 30 de Maio de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 813,00)

Torna-se público que se encontra afixada, no Departamento
de Administração e Gestão/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal da Capitania dos Portos, sito na Rampa da Barra
(Quartel dos Mouros), bem como no «website» da Capitania dos
Portos (http://www.marine.gov.mo), a lista definitiva do concurso
comum, de ingresso, com prestação de provas, para o preenchi-
mento de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, área de
tradução de chinês-inglês, 1.º escalão, do grupo de pessoal téc-
nico superior do quadro de pessoal desta Capitania, cujo aviso
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 30 de Março de
2005, nos termos do artigo 58.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

Capitania dos Portos, 1 de Junho de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 744,00)
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公證署公告及其他公告 ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

第 一 公 證 署

1.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

全球華人羽毛球會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設
立章程文本自二零零五年六月一日起，存
放於本署的社團及財團存檔文件內，檔案
組 1 號 43/2005 。

全球華人羽毛球會

第一條——名稱

1）定名：本會定名為 “全球華人羽毛
球會”，簡稱“華羽會” 。

2 ）英文名稱：“Wo r l d  C h i n e s e
Badminton Association”， 英文簡稱：

“WCBA” 。

3）會址：澳門大堂圍 5 號地下。

4）會員：本會是由全球華人業餘羽
毛球愛好者自發組成的，推廣羽毛球運
動，團結全球華人。羽毛球愛好者願意遵
守本會會章，均可加入成為本會會員。

第二條——宗旨“以球會友、切磋球
技、強身健體”為本會宗旨。

第三條——會員權利

A）有選舉權和被選舉權。

B）有對本會工作提出批評、建議及
監督之權。

C）有參加本會舉辦各項活動及享受
本會會所設施之福利。

第四條——會員的義務

A）遵守會章；

B）執行決議；

C）團結各地球友，關心和支持會務
工作。

第五條——組織

A）本會組織設會員大會，會員大會
為本會最高權力機構，有修改會章、制定
會務綱要、聽取和審查理事會及監事會的

工作報告、選舉正、副會長及理、監事會
成員等職責。

B）會員大會由理事會決定召開，理
事會為執行機構，由23人組成，執行會員
大會決議，處理一切會務，理事會選舉理
事長壹人，副理事長若干人，下設培訓
部、賽務部、聯絡部、裁判部、宣傳部、
總務部、財務部及秘書處等工作組織，各
部成員由理事會互相選舉產生，任期兩
年，由正、副理事長及各部部長組成常務
理事會（人數以單數為限）。

C）設常務理事會，由 13 人至 15 人，
處理日常會務工作。

D）監事會推選監事長壹人，副監事
長兩人及監事若干人，負責監察會務工作

（人數以單數為限）。

E）理監事任期兩年，連選得連任。

第六條——經費

A ）普通會員每年繳交會費壹佰圓
正。

B）永久會員一次性繳交會費壹仟圓
正。

C）歡迎各球友、名譽會長、顧問及
社會熱心人士贊助。

二零零五年六月一日於第一公證署

助理員 田兆祥 Henrique Porfírio
de Campos Pereira

（是項刊登費用為 $1,158.00）

(Custo desta publicação $ 1 158,00)

第 一 公 證 署

1.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門民生協進會

為公佈的目的，茲證明上述社團的修
改章程文本自二零零五年五月二十六日
起，存放於本署的社團及財團存檔文件
內，檔案組 1 號 42/2005 。

澳門民生協進會《章程》修改如下：

第一章

一、本會定名為“澳門民生協進會”。

二、本會會址設於澳門筷子基和樂街
十九號宏豐大廈一樓 I 室。

三、本會以維護澳門工人之合理權
益，提高澳門工人之社會地位及改善澳門
工人之生活質素為宗旨。

第二章

三、本會會員如破壞本會聲譽，由會
員大會授權理事會給予警告，嚴重者可被
終止會籍。

第三章

一、 A.會員大會是本會最高權力機
關，有權制定和修改會章， 選舉和任免理
事會及監事會成員。

B. 會員大會由全體會員組成，每年最
少召開一次；並由會員大會選出主席、副
主席和秘書各一名，負責領導會員大會的
工作。

D. 除澳門法律另有規定須以現行法定
比例（解散法人須獲全體會員四分之三以
上贊同票；修改章程之決議須獲出席會員
大會的會員之四分之三以上贊同票）通過
的事項外，其他決議的通過取決於出席會
員大會的會員之絕對多數票。

二、E. 理事會的任期為兩年，連選得
連任，並由會員大會選出候補理事一名，
候補理事可以列席理事會，但沒有表決
權。如理事空缺時出替，才具有表決權。

三、E. 監事會的任期為兩年，連選得
連任，並由會員大會選出候補監事一名，
候補監事可以列席監事會，但沒有表決
權。如監事空缺時出替，才具有表決權。

第五章

一、本章程之修改權屬會員大會。

二、本章程之解釋權屬理事會。

二零零五年五月二十六日於第一公證
署

助理員 袁嘉慧 Iun Ka Wai

（是項刊登費用為 $865.00）

(Custo desta publicação $ 865,00)
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第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門科技大學校友會

葡文為“Associação dos Antigos Alunos
da Universidade de Ciência e

Tecnologia de Macau”

英文為“Macao University of Science
and Technology Alumni Association”

為公佈之目的，茲證明上述社團之章
程已於二零零五年五月二十四日，存檔於
本署之 2005/ASS/M1 檔案組內，編號為 43
號，有關條文內容如下：

澳門科技大學校友會章程

第一章

總則

第一條——本會中文名稱為“澳門科
技大學校友會”。

葡文名稱為“Associação dos Antigos
Alunos da Universidade de Ciência e
Tecnologia de Macau”。

英文名稱為“Macao University of
Sc ience  and  Technology  Alumni
Association”。

第二條——本會宗旨為加強校友和母
校之間的聯繫，發揚母校格物意誠的高尚
情操，維護祖國繁榮安定。

第三條——本會的存續期為無限期，
會址設於澳門柿山連安圍 18 號 4 樓 B 座，
經理事會同意可遷到澳門任何地方。

第二章

會員

第四條——凡澳門科技大學之畢業
生，認同本會章程，辦理入會申請手續，
經理事會批准，繳納會費，即成為本會會
員。

第五條——本會會員享有在本會組織
架構的選舉權、被選舉權，及參與本會各
項活動和享用本會各項福利、設施之權
利；並有關心及愛護本會，遵守會章、決
議及繳納會費之義務。

第三章

組織架構

第六條——本會設會員大會、理事會
及監事會。本會的最高權力組織是會員大

會，負責決定會務發展的總體方針；會員
大會設會長、副會長不少於二人、理事
長、監事長，任期每屆三年，連選可連
任。會員大會之職權為：

（一）  審核、通過本會的章程；

（二）  選舉、任免會員大會會長、副會
長、理事會及監事會成員；

（三）  討論、通過理事會及監事會所提
交之每年工作報告，財政預算和帳目結
算。

第七條——會員大會每年最少召開全
體會員會議一次，由會員大會會長負責召
集並主持會議。召集會員大會必須提前十
四天以書面方式通知全體會員，並載明開
會日期、時間、地點及會議之議程。本會
在召開會員大會時，出席會議人數須為全
體會員人數的二分之一或以上；若無法達
到二分之一，則半小時後不論出席人數多
少，可召開會議。在特殊情況下，由全體
理、監事會成員聯席會議及不少於三分之
二會員聯署，由理事長或監事長召開臨時
會員大會。

第八條——理事會是會員大會的執行
機關，理事會由不少於七位會員組成（理
事會成員的數目必須為單數），設理事
長、副理事長不少於二人、秘書長、財務
及理事若干人，理事會成員任期每屆三
年，連選可連任。

第九條——會員大會休會期間，由理
事會執行會員大會決議，處理日常會務，
負責組織每年之年會和籌劃各種活動，並
對會員大會負責。理事會每季最少召開會
議一次，由理事長召集。

第十條——理事會可按會務工作需
要，經監事會同意，設專責機構，處理特
定的活動項目，專責機構須向理事會負
責。

第十一條——本會可聘請本澳及內
地、外地素孚眾望，對本會有積極貢獻之
人士為本會的名譽會長、名譽顧問，指導
本會會務工作。

第十二條——監事會由不少於 3 位成
員組成（成員的數目必須為單數），設監
事長、副監事長、秘書。負責監督理事會
執行會員大會的決議，審核理事會的工作
報告及稽核其財政收支，並對會員大會負
責。監事會成員任期每屆三年，連選可連
任。

第四章

經費

第十三條——本會的有關經費主要來
源自會員繳交之會費、研究項目等，具體
的會費由理事會決議。

第十四條——本會得接受社會各界熱
心人士的捐贈及贊助。

第五章

附則

第十五條——本章程解釋權屬會員大
會。本會章程經會員大會通過生效，如有
未盡事宜，得由理、監事會共同修訂，提
請會員大會議決。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos
vinte e cinco de Maio de dois mil e cinco. —
O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.

（是項刊登費用為 $1,625.00）

(Custo desta publicação $ 1 625,00)

第  二  公  證  署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證  明  書

CERTIFICADO

澳門中西醫結合研究會

為公佈之目的，茲證明上述社團之章
程已於二零零五年五月二十六日，存檔於
本署之 2005/ASS/M1 檔案組內，編號為 44
號，有關條文內容如下：

一、澳門中西醫結合研究會章程

第一章

總則

第一條——本會定名為“澳門中西醫
結合研究會”。

第二條——本會會址設於：澳門黑沙
灣新填海區十七地段，保利達花園第六座
三樓AU 。

第三條——本會非牟利團體。

宗旨是：1. 繼承祖國醫學遺產，和結
合現代科學技術的醫學知識，以衷中參
西，取長補短的方針進行教育培訓。

2. 團結澳門醫務界人士及社團，舉辦
學術講座及交流合作，提高醫學質素，為
澳門市民健康作出貢獻。

第四條——從註冊成立之日起，本會
即成為永久性社團組織。

第二章

第五條——會員資格：

A. 凡具有中西醫課程或醫學院畢業的
人士；

B. 本澳或其他地方執業的中西醫及醫
療工作者均可申請辦理入會手續，經理事
會批准，才能成為正式會員。
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第三章

組織及職權

第六條——會員大會為本會最高權力
機構，設有會長一名，副會長兩名，任期
三年，可連選連任。其職權為：

A. 批准及修改本會會章；

B. 決定及檢討本會一切會務；

C. 推選理監事會成員，兩者必須為單
數。

第七條——會長負責領導本會一切工
作。副會長協助會長工作，倘會長缺席
時，由其中一名副會長暫代其職務。

第八條——會員大會每年進行一次，
由會長或副會長召開。

特別會員大會，得由理事會超過半數
會員聯名要求召開，但須提前兩星期前發
函以掛號信方式或透過簽收方式通知全體
會員，出席人數須超過會員半數，會議方
為合法。

第九條——由理事會互選出理事長壹
名，副理事長二名，秘書長一名，學術部
一名，財務部一名，聯絡部一名，康樂部
一名，總務一名，任期為三年，可連選連
任。理事會由理事長領導，倘理事長缺席
時，由其中一名副理事長暫代其職務。

第十條——理事會之職權為：

A. 執行大會所有決定；

B. 規劃本會之各項活動；

C . 監督會務管理及按時提交工作報
告；

D . 負責本會日常會務及制訂本會會
章。

第十一條——理事會兩個月舉行例會
一次，特別會議得由理事長臨時召集。

第十二條——由監事會成員互選出監
事長壹名，常務監事二名，任期三年，可
連選連任。監事會之職權為：

A. 監督理事會之一切行政決策；

B. 審核財務狀況及帳目；

C. 就監察活動編寫年度報告。

第十三條——本會為推廣會務，得聘
請社會賢達擔任本會榮譽會長及名譽會
長。

第四章

權利與義務

第十四條——凡本會會員有權參加會
員大會，有選舉權，被選權及參加本會舉

辦之一切活動，享有本會一切福利及權
利。

第十五條——凡本會會員要遵守本會
會章及大會或理事會決議之義務，和每年
繳交會費。

第五章

取消會員資格

第十六條——凡會員因不遵守會章，
未經本會同意以本會名義所作出之一切活
動而影響本會聲譽及利益，如經理事會超
過半數理事通過，得取消其會員資格。所
繳交之任何費用，概不發還。如超過兩年
不交會費，則喪失會員資格及一切會員權
利。

第六章

經費

第十七條——本會經費來源於：

A. 會費；

B. 任何對本會贊助及捐贈。

第十八條——有關會員福利及其它事
務，由理事會另訂細則補充。

第十九條——本會章程未盡之處由會
員大會修訂。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos
vinte e sete de Maio de dois mil e cinco. —
O Ajudante, António de Oliveira.

（是項刊登費用為 $1,726.00）

(Custo desta publicação $ 1 726,000)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門廣州白雲聯誼會

中文簡稱為“白雲聯誼會白雲聯誼會白雲聯誼會白雲聯誼會白雲聯誼會”

葡文名稱為“Associação Fraternal
Baiyun Guangzhou de Macau”

英文名稱為“Baiyun Guangzhou Fraternal
Association of Macau”

英文簡稱為“BGFAM”

為公佈之目的，茲證明上述社團之章
程已於二零零五年五月二十六日，存檔於
本署之 2005/ASS/M1 檔案組內，編號為 45
號，有關條文內容如下：

第一章

總則

第一條—— 名稱：

本會定名為：澳門廣州白雲聯誼會，
簡稱：白雲聯誼會。

葡文為：Associação Fraternal  Baiyun
Guangzhou de Macau 。

英文為：Baiyun Guangzhou Fraternal
Association of Macau，簡稱：BGFAM。

第二條—— 本會宗旨：

本會為非牟利民間聯誼團體，努力維
護會員權益及促進團結友愛、共謀福利、
服務社會、積極參與澳門及廣州白雲區兩
地經濟建設、文化教育、科學技術、體育
衛生與社會福利等事業的交流及增進友
誼，為祖國的建設及澳門安定繁榮作出貢
獻。

第三條—— 法人住所：

本會會址設在澳門高利亞海軍上將大
馬路 105 號威雄工業大廈 14 樓。在需要時
經理事會決議可遷往其他地方。

第二章

會員

第四條—— 會員資格：

凡投資、促進、關心白雲區經濟繁榮
建設、與白雲區各界友好往來的鄉親及人
士，贊同本會宗旨，願意遵守本會章程，
均可申請為會員。

第五條—— 會員類別：

本會會員分商號會員及個人會員兩
種。

第六條—— 申請入會程序：

（1）商號會員：凡領有當地政府營業
牌（執）照之商號，經一位會員介紹，填
寫入會申請表格，提交有關證件副本及代
表人半身一寸半相片二張，經理事會開會
通過批准，繳交會員年費後即成為會員，
由本會發給會員證。商號會員需委派一人
為代表人，如代表人有變更時，該商號需
具函向本會申請更換代表人。

（2）個人會員：凡申請加入本會者，
經一位會員介紹，填寫入會申請表格，提
交有關證件副本及正面半身一寸半相片二
張，經理事會開會通過批准，繳交會員年
費後即成為會員，由本會發給會員證。

第七條—— 會員權益及福利：

（1 ）享有選舉權、被選舉權和表決
權；
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（2 ）享有本會所有權益、義務及福
利，獲得本會服務的優先權；

（3）對會務有建議批評權；

（4）入會自願，退會自由。

第八條—— 會員義務：

（1）遵守會章及會員大會決議。

（2）積極參加本會各項會務及活動。

（3）按規定繳納會費。

第九條—— 終止會籍：

（1 ）會員積欠本會任何錢款逾三個
月，本會可停止其會員權益，寫信通知他
在指定日期內交付。若在指定日期後沒有
交付，其會員資格將被終止。

（2）會員如有嚴重違反會章行為或破
壞本會名譽，經由理事會 3/4 多數理事表
決通過，予以開除會籍，其名字將在會員
冊上被刪除及喪失會員資格。

（3）任何原因被終止或開除會員資格
的會員，不得要求退回已經交付之會費或
任何其他錢款，並須付還在退會時所欠的
會費及其他錢款。

（4）會員如拖欠本會任何錢款逾三個
月或被本會停止其會員權益之會員，在任
何會員大會上沒有出席權、選舉權、被選
舉權和表決權。

第三章

組織

第十條—— 機構類別：

本會機構為：會員大會，理事會和監
事會。

第十一條—— 會員大會及職權：

（1）會員大會為本會最高權力機構；

（2）會員大會職權如下：

1. 制訂及修改本會章程；

2. 推選產生理事會；

3. 推選產生監事會；

4. 接納財務審計報告，通過理事會及
監事會工作計劃及工作報告。

第十二條—— 會員大會召開及程序：

會員大會包括常年會員大會及特別會
員大會。

（1）常年會員大會由理事會決定時間
（不超過上次常年會員大會 15 個月）及地

點，每年召開一次。

（2）特別會員大會由以下任何一項召
開：

1. 會長提議；

2. 超過半數監事聯署；

3. 超過三分二有表決權會員聯署。

（3）會員大會通知書，至少應於 14 天
前以掛號信方式通知各會員，列明開會地
點、時間、日期及議程。

（4）會員大會設主席團，由主席、副
主席及秘書各 1 人組成。主席團由理事會
會長任主席，主持所有的會員大會，當會
長缺席時由理事會副會長代替。如會長或
副會長在會議指定時間30分鐘過後沒有出
席，或他們事先通知不能出席，享有表決
權的出席會員可推選主席主持會議。主席
團的副主席及秘書在每次會員大會選出。

（5）會員大會須有半數以上之會員出
席方為有效。若不足法定人數，會議可延
後半小時作第二次召集，屆時沒有法定人
數出席，享有表決權的出席會員即為法定
人數可處理會議事項。

（6）會員大會表決議案，以每個享有
表決權的出席會員一票的投票方式決定，
任何議案均須有表決權出席會員的過半數
通過，方為有效。

（7）若票數相等，主持會議的主席享
有另投一票或決定性的一票。

第十三條—— 理事會之組成及權限：

（1）本會的事務授權理事會管理及執
行，為本會行政管理機關。

（2）理事會設會長 1 人，副會長和理
事若干人，但總人數須為單數。

（3）日常會務工作由會長主持，副會
長協助，會長缺席時由副會長代其職務。

（4）全體理事成員，任期三年，連選
得連任。會長及副會長若干人由理事成員
互選產生。

（5）本會第 1 屆理事會成員是由本會
章程大多數的發起人互選產生。

（6）理事會職權為：

1. 本會常務執行機構，執行會員大會
決議。

2. 規劃及組織本會之各項活動，處理
日常會務工作。

3. 理事會按會務工作需要得成立委員
會協助推動工作。

4. 本會有法律效力和約束力的文件和
合約，由會長及任何一位副會長聯簽，或

經由理事會議決定授權理事會其他成員代
表簽署均為有效。

5. 理事會下設秘書處，設秘書長 1
名，並可聘用職員若干人，負責日常事
務。

第十四條—— 監事會之組成及職權：

（1）監事會設監事長一人，副監事長
及監事若干人，但總人數須為單數。

（2）全體監事成員，任期三年，連選
得連任。監事長及副監事長若干人由監事
成員互選產生。

（3）監事會工作由監事長主持，副監
事長協助，監事長缺席時由副監事長代其
職務。

（4）監事會職權負責監督日常會務工
作，核查收支專案及財產，就其監察活動
編制年度報告，履行法律及章程所訂之義
務。

第十五條—— 榮譽會長、名譽會長、
名譽顧問之設立：

為推動及發展會務，經理事會建議，
本會可敦聘社會賢達、熱心人士為本會之
各級榮譽職銜，提請會員大會追認。

第十六條—— 本會為拓展會務，得附
設屬會及各種福利性培訓屬會。

第四章

經費

第十七條—— 本會的收入：

本會的收入如下：

（1）會費；

（2）社會熱心人士及團體企業捐助；

（3）政府機構資助。

第五章

附則

第十八條—— 本章程的解釋權在於理
事會。

第十九條—— 候補法律：

本章程未盡事宜概依澳門現行法律執
行。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos
vinte e sete de Maio de dois mil e cinco. —
O Ajudante, António de Oliveira.

（是項刊登費用為 $3,140.00）

(Custo desta publicação $ 3 140,00)
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私  人  公  證  員

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

 證  明  書

CERTIFICADO

Certifico, para publicação, que foi arqui-
vado nesta data e neste Cartório, no maço a
que se refere a alínea f) do número dois do
artigo quarenta e cinco do Código do Nota-
riado, um exemplar de alteração dos estatu-
tos da Associação dos Agricultores de
Macau, cujo teor, nas versões portuguesa e
chinesa, é o seguinte:

澳門菜農合群社

第一章

總則

第一條

（名稱及社址）

本社定名“Associação de Agricul-
tores de Macau”，中文名稱為“澳門菜農
合群社”，社址設在澳門關閘馬路36號。

第二條

（性質）

“澳門菜農合群社”是一非牟利機構。

第三條

（宗旨）

“澳門菜農合群社”宗旨為：

1. 促進本社會員之間的團結和友誼；

2. 宣揚熱愛祖國、熱愛澳門的思想；

3. 維護會員合理權益；

4. 辦好各項福利、文教及康樂事業及
開展社區服務工作；

5. 關心社會、服務社會，支持特區政
府依法施政及促進社會的繁榮發展。

第二章

會員

第四條

（會員）

本社會員分個人會員及團體會員。

第五條

（入會）

（個人會員）

凡符合下列條件之一，年滿十八歲，
由一名會員介紹並經理事會批准，即可成
為個人會員：

1. 現在本澳從事農業（包括菜農、畜
牧業者）；

2. 原來在本澳從事上款所述的活動；

3. 符合上述條件之一的會員家屬。

第六條

（團體會員）

凡“澳門菜農合群社”之相關機構，
承認本社章程、履行入會申請手續、並經
理事會批准，即可成為本社團體會員。

第七條

（會員權利）

會員之權利為：

1. 享有選舉權及被選舉權；

2. 享有本社制定的各項福利；

3. 參加會員大會或指出其合法代表；

4. 提出批評、意見、建議及保留個人
意見之權利；

5. 參加本社舉辦之各項活動。

第八條

（會員義務）

會員之義務為：

1. 遵守本社章程及執行本社有權限機
關之決議；

2. 積極參與本社各項工作及活動；

3. 維護本社聲譽及發展；

4. 按時繳交年費、月費及其他會費。

第九條

（處罰）

凡會員違反本社章程及決議，或其行
為損害本社聲譽或權利者，將按其情節輕
重，分別提出警告，暫停或開除會籍。

第三章

組織

第十條

（會員大會）

1. 會員大會每年舉行一次普通會議，
及應理事會、或應過半數會員的請求召集
時舉行特別會議。

2. 會員大會由主席團主席召集，或當
其拒絕時，由理事會召集或由任何會員按

《民法典》第一百六十條第三款的規定召
集。

第十一條

（職能）

會員大會之職能為：

a）通過及修改本社章程；

b）選舉理事會及監事會成員；

c）決定本社會務方針；

d）  審議及通過理事會提交之工作報告
和財務報告，及監事會之意見。

第十二條

（會員大會主席團）

會員大會主席團由三人組成，當中一
人為主席、一人為第一秘書（秘書長）及
一人為第二秘書。

第十三條

（會議的法定人數）

如過半數會員出席，會員大會按原定
召集的時間召開，或三十分鐘過後，可於
任何數目的會員出席的情況下召開。

第十四條

（決議的法定票數）

1 . 決議取決於出席會員之絕對多數
票。

2. 修改章程的決議，須獲出席會員四
分之三之贊同票。

3. 解散社團的決議，須獲所有會員四
分之三之贊同票。

4. 每一個人會員或團體會員擁有一投
票權。

第十五條

（理事會）

1. 理事會由最少 19 人至最多 25 人組
成，所有候選人必須由現屆理事會及監事
會共同提名且經會員大會表決通過。

2. 團體會員可出任理事，為著有關效
力必須指定兩名自然人作其代表。

3. 理事會最少三分之二成員必須為個
人會員。

4. 理事會理事互選產生一名理事長，
及四至五名副理事長。

5. 就本社緊急及不可拖延的事項，倘
不能適時取得理事會或常務理事會決議，
理事會理事長及副理事長可於聯席會議中
對該等事項作出處理。
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第十六條

（理事會職能）

理事會之職能如下：

a）管理本社；

b）提交年度管理報告；

c）   在法院內外代表本社，或指定另一
人作代表；

d）執行會員大會決議；

e）召開會員大會；

f）   由常務理事會提出的任命名單，經
理事會通過，可聘請對本社有貢獻之人士
擔任本社的名譽會長、名譽顧問、法律顧
問、教育顧問及醫療顧問；

g）  履行法律及章程所載的其他義務。

第十七條

（常務理事會）

1. 常務理事會由理事會理事互選 9 至
13 人組成。

2. 常務理事會管理由理事會交其處理
的事項，處理日常事務及其他緊急事項。

第十八條

（理事會附設部門）

1. 理事會內部的附設部門為：

秘書處、社會服務委員會、青年委員
會、青少年活動中心、康年之家、聯絡
部、福利部、財務部以及其他由理事會設
立的部門。

2. 上款所述的部門可設一名部長，一
名或多名副部長及委員若干人。

3 . 上款所述的成員由常務理事會提
名，並經理事會表決通過。

4. 各部門部長、副部長及委員必須由
理事會的理事擔任，或可由經常務理事會
提名並經理事會通過的熱心人士擔任。理
事會得按工作需要，聘用有薪之工作人
員。

5. 理事會設立一教育委員會及另一委
員會以管理“菜農子弟學校”，並制定其
章程。

第十九條

（監事會）

1. 監事會由五至七人組成。

2. 監事會監事互選產生一名監事長及
一至二名副監事長。

第二十條

（監事會職能）

監事會職能如下：

a）  監察理事會之運作，及監察會員大
會決議的執行；

b）查核本社的財產；

c）就其監察活動制定年度報告；

d）向理事會提出建議和批評；

e）   履行法律及章程所載的其他義務。

第二十一條

（任期）

1. 每一管理機關成員的任期兩年，可
連任一次或多次。

2. 於任期完結且未有代任人時，現任
機關成員可繼續留任至選出新成員及其就
職為止。

第四章

經費

第二十二條

（入會費及年費）

本社會員應繳費如下：

1. 入會時繳交基金澳門幣貳拾元正。

2. 每年繳納會費澳門幣貳拾肆元正。

3. 福利金每年澳門幣陸元正。

4. 凡入社滿三十年會齡，而連續性每
年按時繳交會費者，除可免交福利金外，
還可收取帛金。

5. 新入會的會員不得領取帛金。

6. 團體會員每年須繳交會費澳門幣貳
佰元正，並不得享有個人會員同等福利。

第二十三條

（額外獻金）

本社經費如有不敷或有特別需要時，
得由理事會決定籌募之。

第五章

附則

第二十四條

（生效）

本社章程經會員大會通過後即時生
效。

私人公證員 費文安

«ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES
DE MACAU»

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo primeiro

(Denominação e sede)

A associação adopta a denominação de
«Associação de Agricultores de Macau», em
chinês «Ou Mun Chói Nong Hap Kuan Sé»,
com a sede instalada no Istmo Ferreira do
Amaral, n.º 36, Macau.

Artigo segundo

(Natureza)

A Associação de Agricultores de Macau
é uma entidade de fins não lucrativos.

Artigo terceiro

(Fins)

Os fins da Associação consistem em:

1. Promover a união e a amizade dos  asso-
ciados;

2. Difundir o conceito «Amor à Pátria e
Amor a Macau»;

3. Defender os interesses legítimos dos
associados;

4. Promover as diversas facilidades, edu-
cação e recreação, bem como serviços comu-
nitários;

5. Servir a comunidade, prestando-lhe
atenção e serviços ao alcance da Associação,
e promovendo o cumprimento e execução
das leis da RAEM, tendo em vista a promo-
ção da sua prosperidade e desenvolvimento.

CAPÍTULO II

Dos sócios

Artigo quarto

(Sócios)

Podem ser sócios pessoas singulares e
colectivas.

Artigo quinto

(Admissão)

(Sócios — pessoas singulares)

Podem ser sócios as pessoas singulares,
maiores de 18 anos de idade, propostos por
um sócio, e autorizados pela Direcção, reu-
nindo ainda, um dos requisitos seguintes:

1. Exercer actualmente em Macau activi-
dade agrícola, incluindo a hortícola e a de
aviário.
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2. Ter exercido, em Macau, as actividades
referidas no número anterior;

3. Ser familiar de sócio e reunir igualmente
um dos requisitos acima referidos.

Artigo sexto

(Sócios-pessoas colectivas)

Podem ser sócios-pessoas colectivas os
entes colectivos que tenham relações com
esta Associação, reconheçam os seus esta-
tutos, cumpram as formalidades de admis-
são e autorizados pela Direcção.

Artigo sétimo

(Direitos)

São direitos dos sócios:

1. Eleger e ser eleito;

2. Gozar dos benefícios concedidos pela
Associação;

3. Participar na Assembleia Geral ou in-
dicar o respectivo representante;

4. Apresentar queixas, sugestões, propos-
tas, com direito a ter opiniões diferentes;

5. Participar em todas as actividades pro-
movidas pela Associação.

Artigo oitavo

(Deveres)

São deveres dos sócios:

1. Respeitar e cumprir os estatutos da As-
sociação e executar as deliberações toma-
das pelos órgãos competentes da Associa-
ção;

2. Participar activamente nos trabalhos e
nas actividades organizadas pela Associação;

3. Contribuir para o prestígio e o desen-
volvimento da Associação;

4. Pagar com prontidão as quotas que se-
jam devidas, anuais, mensais e outras.

Artigo nono

(Sanções)

Os sócios que violem os estatutos e as
deliberações da Associação, assim como
pelos seus actos desprestigiem ou causem
lesão aos direitos e bom nome da Associa-
ção, serão, conforme a sua gravidade, adver-
tidos, suspensos ou expulsos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Artigo décimo

(Assembleia geral)

1. A Assembleia Geral reúne, ordinaria-
mente, uma vez por ano, e extraordinaria-

mente a pedido da Direcção, ou dos sócios
que representem mais de metade do núme-
ro total de associados.

2. A Assembleia Geral é convocada pelo
presidente da Mesa da Assembleia Geral ou,
em caso de recusa deste, pela Direcção ou
por qualquer associado nos termos do arti-
go 160.º, n.º 3, do Código Civil.

Artigo décimo primeiro

(Competências)

Compete à Assembleia Geral:

a) Aprovar e alterar os estatutos;

b) Eleger a Direcção e o Conselho Fiscal;

c) Definir as directivas da actuação da
Associação; e

d) Apreciar e aprovar o relatório de acti-
vidades e contas apresentado pela Direcção,
assim como o parecer do Conselho Fiscal.

Artigo décimo segundo

(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral é constituí-
da por três pessoas, havendo um presidente,
um primeiro secretário, também designado
por secretário geral, e um segundo secre-
tário.

Artigo décimo terceiro

(Quórum constitutivo)

A Assembleia Geral funcionará à hora
marcada na convocatória, com a maioria dos
associados ou, decorridos trinta minutos, se
estiver presente qualquer número de asso-
ciados.

Artigo décimo quarto

(Quórum deliberativo)

1. As deliberações são tomadas por
maioria absoluta de votos dos associados
presentes.

2. As deliberações sobre alterações dos
estatutos exigem o voto favorável de três
quartos do número dos associados presentes.

3. As deliberações sobre a dissolução da
Associação requerem o voto favorável de
três quartos do número de todos os associa-
dos.

4. Cada associado, pessoa singular ou
colectivo, tem direito a 1 voto.

Artigo décimo quinto

(Direcção)

1. A Direcção é constituída por um míni-
mo de dezanove membros e um máximo de

vinte e cinco membros, todos eleitos em
Assembleia Geral, devendo os respectivos
candidatos ser propostos conjuntamente
pela Direcção e Conselho Fiscal cessantes.

2. Os sócios-pessoas colectivas podem fa-
zer parte da Direcção, devendo para o efei-
to indicar duas pessoas singulares para a
representar.

3. Os sócios-pessoas singulares consti-
tuem pelo menos dois terços do número to-
tal dos membros da Direcção.

4. A Direcção elege, de entre os seus mem-
bros, um presidente da Direcção e quatro a
cinco vice-presidentes da Direcção.

5. O presidente da Direcção e os vice-
-presidentes da Direcção podem, em reunião
conjunta, tratar de assuntos urgentes e
inadiáveis da Associação, caso não seja pos-
sível obter, em tempo útil, deliberação da
Direcção ou da Direcção Permanente.

Artigo décimo sexto

(Competências da Direcção)

Compete à Direcção:

a) Gerir a Associação;

b) Apresentar um relatório anual da admi-
nistração;

c) Representar a Associação, em juízo e
fora dele, ou designar quem por ela o faça;

d) Executar as deliberações da Assem-
bleia Geral;

e)  Convocar a Assembleia Geral;

f) Aprovar, sob proposta da Direcção
Permanente, a proposta de nomeação de
pessoas, que têm contribuído para a Associa-
ção, para exercerem os cargos de presiden-
te honorário, consultor honorário, consul-
tor jurídico, consultor de assuntos educa-
tivos e de saúde e medicina; e

g) Cumprir as demais obrigações constan-
tes da lei e dos estatutos.

Artigo décimo sétimo

(Direcção Permanente)

1. A Direcção Permanente é constituída
por nove a treze membros, eleitos de entre
os membros da Direcção.

2. Compete à Direcção Permanente gerir
os assuntos que lhe são entregues pela
Direcção, tratar de assuntos correntes e ou-
tros com carácter de urgência.

Artigo décimo oitavo

(Subunidades da Direcção)

1. São subunidades dependentes da Direc-
ção os seguintes órgãos internos desta:
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Secretariado, Comissão dos Serviços So-
ciais, Comissão da Juventude, Centro de
Actividades da Juventude, Casa de Idosos,
Secção de Contactos, Secção de Assistência,
Secção da Tesouraria e outras subunidades
que venham a ser criadas pela Direcção.

2. Cada órgão referido no número ante-
rior pode ter um director e um ou dois subdi-
rectores e vogais.

3. Os membros referidos no número an-
terior são eleitos pela Direcção, sob propos-
ta da Direcção Permanente.

4. Os cargos de director e subdirectores e
vogais das subunidades devem ser desem-
penhados por membros da Direcção, poden-
do ser também desempenhados por entu-
siastas mediante aprovação da Direcção sob
proposta da Direcção Permanente. A Direc-
ção pode contratar pessoal remunerado,
consoante as necessidades.

5. A Direcção cria uma comissão para tra-
tar de assuntos educativos e uma comissão
para a «Escola da Associação para Filhos e
Irmãos dos Agricultores», aprovando os res-
pectivos estatutos.

Artigo décimo nono

(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é constituído por cin-
co a sete elementos.

2. De entre os membros do Conselho Fis-
cal é eleito um para o cargo de presidente e
um a dois para o de vice-presidente.

Artigo vigésimo

(Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar a actuação da Direcção, bem
como a execução por esta das deliberações
tomadas pela Assembleia Geral;

b) Verificar o património da Associação;

c) Elaborar um relatório anual sobre a sua
acção fiscalizadora;

d) Apresentar propostas e críticas à Direc-
ção; e

e) Cumprir as demais obrigações constan-
tes da lei.

Artigo vigésimo primeiro

(Mandato)

1. Os mandatos para os órgãos sociais têm
a duração de dois anos, podendo ser reelei-
tos, uma ou mais vezes.

2. Terminado o mandato e enquanto não
forem substituídos, continuarão os membros
dos órgãos cessantes a desempenhar as fun-
ções até à eleição e posse dos novos mem-
bros.

CAPÍTULO IV

Rendimentos

Artigo vigésimo segundo

(Jóias e quotas)

Os sócios da Associação devem pagar o
seguinte:

1. Jóia de inscrição de $ 20,00 (vinte pata-
cas) no acto de inscrição.

2. Quota anual de $ 24,00 (vinte e quatro
patacas).

3. Quota anual de $ 6,00 (seis patacas) pela
disponibilização das facilidades.

4. Podem ser dispensados do pagamento
das quotas de facilidades e podem ser atri-
buídos os donativos lutuosos, àqueles que
estão inscritos na Associação há mais de 30
anos e que tenham pago sucessiva e pon-
tualmente as quotas anuais.

5. Aos sócios novos não podem ser atri-
buídos donativos lutuosos.

6. Os sócios colectivos devem pagar anual-
mente a quota anual de $ 200,00 (duzentas
patacas), não gozando estes dos mesmos di-
reitos concedidos somente aos sócios sin-
gulares.

Artigo vigésimo terceiro

(Contribuições adicionais)

Em caso de insuficiência de rendimentos
da Associação ou de necessidade especial,
podem ser solicitadas contribuições adicio-
nais as quais devem ser decididas pela
Direcção.

CAPÍTULO V

Artigo vigésimo quarto

(Entrada em vigor)

Os presentes estatutos entram em vigor
após a aprovação pela Assembleia Geral.

Está conforme o original.

Cartório Privado,  em Macau, aos vinte e
seis de Maio de dois mil e cinco. — O Notá-
rio, Diamantino de Oliveira Ferreira.

（是項刊登費用為 $7,850.00）

(Custo desta publicação $ 7 850,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

Associação Baptista Sha Lei Tau

Certifico, para efeitos de publicação, que
foi arquivado neste Cartório, no dia dois de
Junho de dois mil e cinco, no competente
Maço número um barra dois mil e cinco, sob
o número um, a fls. um, um exemplar do acto
de alteração dos estatutos da associação em
epígrafe, que passaram a ter o teor em anexo:

CAPÍTULO I

Denominação, sede social e fins

Artigo primeiro

(Denominação e sede)

A associação adopta a denominação de
«Igreja Baptista Sha Lei Tau», em português,
« 沙梨頭浸信會 » em chinês, e «Sha Lei Tau
Baptist Church», em inglês, doravante desig-
nada por «Igreja», e tem a sua sede em Ma-
cau, Rua Ribeira do Patane n.º 169-S, po-
dendo por deliberação da Direcção deslo-
car a sua sede.

Artigo segundo

(Fins)

A Igreja tem por fins:

a) Propagar o Evangelho;

b) Promover a vida espiritual e social da
congregação desta Igreja;

c) Iniciar e/ou apoiar actividades religio-
sas e/ou educacionais apropriadas aos prin-
cípios cristãos, estabelecendo sob sua admi-
nistração as instituições apropriadas para
tais fins; e

d) Providenciar serviços de benemerên-
cia e/ou assistência àqueles com necessida-
des na comunidade.

Artigo terceiro

(Princípios religiosos)

A Igreja tem carácter religioso e as suas
actividades norteiam-se pelos seguintes
princípios:

a) Executar a grande missão delegada por
Jesus Cristo de propagar o Evangelho, le-
vando pessoas para Deus, conservar a
verdade, pastorear crentes e actualizar o
espírito da Igreja do Novo Testamento;
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b) Deus é uma trindade composta por Pai,
Filho e Espírito Santo, com atributos pes-
soais distintos, mas sem divisão de natureza,
essência ou ser;

c) Jesus Cristo é o Salvador do Homem,
foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da
Virgem Maria, tornou-se homem para sal-
var a Humanidade dos seus pecados, foi
crucificado, morreu e foi enterrado, ressus-
citando ao terceiro dia e subiu ao Céu.

d) A Bíblia é composta de sessenta e seis
volumes, todos expressão da vontade de
Deus e contém todas as regras necessárias à
vida cristã; e

e) A salvação humana é uma graça que se
obtém pela fé e quem crê obtém a salvação
eterna.

CAPÍTULO II

Dos associados

Artigo quarto

(Associados e admissão)

Um. Poderão ser associados todas as pes-
soas que professem que Cristo é o Salvador
do Homem, acreditando nos princípios reli-
giosos da Igreja, e hajam já recebido o sa-
cramento do Baptismo.

Dois. As pessoas que hajam recebido o
sacramento do Baptismo em qualquer local
de culto da mesma religião e pretendam ser
associados, poderão ser admitidos median-
te proposta de quaisquer dois associados da
Igreja.

Três. A admissão dos associados ordiná-
rios far-se-á mediante o preenchimento do
impresso de admissão e será sujeita a apro-
vação da Direcção.

Artigo quinto

(Direitos e deveres)

Um. São direitos dos associados:

a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; e

b) Participar nas actividades da Igreja.

Dois. São deveres dos associados:

a) Pagar, pontualmente, a quota anual;

b) Exercer os cargos nos órgãos sociais
para que forem eleitos na Igreja;

c) Na medida da sua disponibilidade e
capacidade realizar os trabalhos de que fo-
rem incumbidos pela Direcção; e

d) Participar na missa dominical.

Três. O associado a quem haja sido apli-
cada sanção superior a advertência ou que

não tenha as quotas devidas pagas, é consi-
derado como não estando no pleno gozo dos
seus direitos sociais;

Quatro. Poderá ser elaborado um regula-
mento interno, que não poderá contrariar a
lei ou os presentes estatutos, que consagre
outros direitos e deveres dos associados.

Artigo sexto

(Disciplina)

Um. Aos associados que prejudiquem a
prossecução, dos fins da Igreja ou infrinjam
os seus deveres, poderão ser aplicadas as
seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão; e

c) Expulsão.

Dois. As sanções serão deliberadas pela
Direcção, podendo o associado, no prazo de
um mês, a contar da notificação da delibera-
ção, recorrer para a Assembleia Geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Dos órgãos

Artigo sétimo

(Dos órgãos sociais)

São órgãos sociais da Igreja a Assembleia
Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal.

SECÇÃO II

Assembleia Geral

Artigo oitavo

(Composição e sessões)

Um. A Assembleia Geral é constituída por
todos os associados no pleno gozo dos seus
direitos sociais.

Dois. A Assembleia Geral reunirá em ses-
são ordinária, pelo menos, uma vez por ano,
para aprovação do balanço e eleger os ór-
gãos sociais.

Três. A Assembleia Geral reunirá sempre
que necessário em sessão extraordinária
convocada pela Direcção ou quando reque-
rido por um conjunto de associados não in-
ferior a dez.

Artigo nono

(Convocação e funcionamento)

Um. A Assembleia Geral será dirigida
pela Mesa, integrada, em sessão ordinária,

pelo presidente e primeiro secretário da Di-
recção ou pelos seus substitutos, e, em ses-
são extraordinária, por um presidente e um
secretário, eleitos no princípio da sessão.

Dois. A Assembleia Geral será convocada
pelo presidente da Direcção por meio de
carta registada, com aviso de recepção, en-
viada para cada um dos associados, com a
antecedência mínima de oito dias, ou me-
diante protocolo efectuado com a mesma
antecedência, indicando-se na convocatória
o dia, hora e local da reunião e respectiva
ordem de trabalhos.

Três. A Assembleia Geral funciona em
primeira convocação com a presença de, pelo
menos, metade dos associados no pleno gozo
dos seus direitos sociais e, em segunda con-
vocação, trinta minutos depois, com qual-
quer número.

Quatro. As deliberações da Assembleia
Geral, sempre que não exceptuado por lei
ou pelos estatutos, serão tomadas por maio-
ria absoluta dos associados presentes.

Artigo décimo

(Competência da Assembleia Geral)

À Assembleia Geral compete:

a) Definir as orientações gerais da activi-
dade da Igreja;

b) Eleger e destituir os titulares dos ór-
gãos sociais;

c) Aprovar alterações aos presentes esta-
tutos;

d) Elaborar e aprovar o regulamento in-
terno e suas alterações;

e) Aprovar o balanço;

f) Aprovar o orçamento anual;

g) Deliberar a extinção da associação; e

h) Autorizar a Igreja para esta demandar
os administradores por factos praticados no
exercício do cargo.

SECÇÃO III

Direcção

Artigo décimo primeiro

(Composição)

Um. A Igreja é gerida por uma Direcção,
constituída por cinco membros, um presiden-
te, um vice-presidente, um primeiro secretá-
rio, um segundo secretário e um tesoureiro.

Dois. Os membros da Direcção são elei-
tos anualmente pela Assembleia Geral de
entre os associados no pleno gozo dos seus
direitos sociais.
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Artigo décimo segundo

(Competência da Direcção)

Compete à Direcção:

a) Programar e dirigir superiormente  as
actividades da Igreja;

b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e
deliberações da Assembleia Geral;

c) Aprovar a admissão de novos associa-
dos;

d) Aplicar sanções;

e) Representar a Igreja, em juízo e fora
dele, por intermédio de quaisquer dos seus
titulares, que poderão para o efeito consti-
tuir procuradores, conforme sua deliberação;

f) Apresentar um relatório anual de admi-
nistração, que inclui o balanço; e

g) Praticar tudo quanto, não sendo da
competência dos outros órgãos, possa com-
preender-se nos fins e objectivos da Igreja.

Artigo décimo terceiro

(Atribuições dos membros da Direcção)

Um. São atribuições do presidente:

a) Convocar as reuniões da Direcção;

b) Presidir às reuniões ordinárias ou ex-
traordinárias da Direcção;

c) Assinar as actas no livro competente,
juntamente com o secretário;

d) Exercer voto de qualidade em caso de
empate na votação; e

e) Representar a Igreja, juntamente com
o secretário, perante quaisquer entidades
públicas ou privadas e na execução de quais-
quer actos, excepto se de outra forma deli-
berado pela Assembleia Geral.

Dois. São atribuições do  vice-presidente
substituir o presidente em caso de impedi-
mento ou ausência.

Três. São atribuições do primeiro secretá-
rio:

a) Elaborar  as actas da Direcção e incor-
porá-las no livro competente;

b) Assinar as actas conjuntamente com o
presidente; e

c) Guardar e conservar na devida ordem
na sede todos os documentos pertencentes
à Igreja.

Quatro. São atribuições do segundo secre-
tário substituir o primeiro secretário em caso
de impedimento e ausência.

Cinco. São atribuições do tesoureiro dis-
por dos fundos financeiros da Associação,
nos termos das deliberações dos órgãos
sociais, manter na devida ordem livros de
contabilidade, registos dos comprovativos
das receitas e despesas, prestar relatórios
financeiros periodicamente à Direcção e
Conselho Fiscal.

SECÇÃO IV

Conselho Fiscal

Artigo décimo quarto

(Composição)

O Conselho Fiscal é composto de três
membros, um presidente, um vice-presiden-
te e um secretário, eleitos anualmente pela
Assembleia Geral, de entre os associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

Artigo décimo quinto

(Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar a actuação da Direcção;

b) Verificar o património da associação; e

c) Elaborar um relatório anual sobre a sua
acção fiscalizadora.

CAPÍTULO IV

Do património e rendimentos

Artigo décimo sexto

(Do património e rendimentos)

Um. O património da Igreja é constituído
pelos bens móveis e imóveis na sua
titularidade.

Dois. São rendimentos da Igreja:

a) As quotas dos associados;

b) Quaisquer donativos, subsídios ou le-
gados de entidades públicas ou privadas; e

c) Os rendimentos de bens próprios ou
serviços prestados pela Igreja.

CAPÍTULO V

Alteração dos estatutos e extinção

Artigo décimo sétimo

(Alteração dos estatutos)

Um. Qualquer associado pode propor à
Direcção a alteração dos estatutos, adian-
tando o fundamento da alteração.

Dois. A proposta de alteração, com o res-
pectivo fundamento, será submetida à apre-

ciação da Direcção que, julgando-a oportu-
na, convocará reunião da Assembleia Geral
para a alteração dos estatutos.

Três. A alteração de estatutos deve ser
aprovada com o voto favorável da maioria
exigida por lei.

Artigo décimo oitavo

(Extinção)

Um. A Igreja só poderá ser extinta com
deliberação aprovada em Assembleia Geral
por quatro quintos de todos os associados
no pleno gozo dos seus direitos sociais.

Dois. A Assembleia Geral que aprove
deliberação de extinção da Igreja deverá
constituir um grupo de trabalho, para pro-
ceder à liquidação e dar destino aos even-
tuais bens da Igreja.

CAPÍTULO VI

Outras disposições

Artigo décimo nono

(Relação com outras instituições)

A Igreja é totalmente independente não
se podendo subordinar a qualquer outra
instituição.

Artigo vigésimo

(Fins não lucrativos)

A Igreja não tem fins lucrativos e os asso-
ciados eleitos para integrar os órgãos sociais
não receberão qualquer retribuição, excep-
to o reembolso das despesas que compro-
vadamente hajam feito ao serviço da Igreja.

Artigo vigésimo primeiro

(Interpretação e integração dos estatutos)

As dúvidas sobre a interpretação dos pre-
sentes estatutos ou a integração de casos
neles não previstos, serão resolvidas em
Assembleia Geral.

Artigo vigésimo segundo

(Quota anual)

A quota anual é fixada em dez patacas,
até novo valor ser aprovado em Assembleia
Geral, devendo ser paga no mês de Dezem-
bro de cada ano a que seja relativa.

Cartório Privado, em Macau, aos dois de
Junho de dois mil e cinco. — A Notária, Ana
Maria Faria da Fonseca.

（是項刊登費用為 $4,995.00）

(Custo desta publicação $ 4 995,00)
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私  人  公  證  員

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

 證  明  書

CERTIFICADO

Associação de Beneficência Meng Tak

Certifico, para efeitos de publicação, que,
por escritura de trinta e um de Maio de dois
mil e cinco, exarada a fls. cento e dezoito e
seguintes do Livro de Notas para escrituras
diversas número vinte e um, deste Cartório,
foi constituída entre Chao, Sok I 周, 淑儀
(0719 3219 0308), Chao, Heong Lai 周, 向麗
(0719 0686 7787), Lei, Sut Peng 李, 雪屏
(2621 7185 1456), Leong, Mei Tak 梁, 美德
(2733 5019 1795)  e Ngan, Yuen Ming 顏, 婉
明 (7346 1238 2494), uma associação com a
denominação em epígrafe, que se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos em
anexo:

 CAPÍTULO I

Disposições gerais

Cláusula primeira

A associação adopta a denominação de
“明德慈善會”, em português «Associação de
Beneficência Meng Tak» e em inglês «Meng
Tak Charity Association».

Cláusula segunda

A Associação é uma organização de
beneficência, sem fins lucrativos, com os se-
guintes objectivos:

1) Incentivar e promover o bem-estar dos
idosos, mulheres e crianças de Macau e da
República Popular da China, designada-
mente através de iniciativas ou actividades
de natureza filantrópica cultural ou social;

2) Realizar acções de solidariedade e au-
xílio humanitário;  e

3) Incentivar a entre-ajuda e cooperação
entre os membros da sociedade civil.

Cláusula terceira

A sede da associação é em Macau, na
Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifício
Tai Wah, 14.º andar, a qual poderá ser trans-
ferida, quando se revele conveniente, para
outro local de Macau, mediante deliberação
da Direcção.

 CAPÍTULO II

Associados

Cláusula quarta

Todos os residentes em Macau que subs-
crevam os objectivos da associação e parti-

cipem com dedicação em actividades de
beneficência ou solidariedade social, podem
ser admitidos como associados mediante
autorização da Direcção, e sob proposta dos
associados fundadores.

Cláusula quinta

Os associados gozam dos seguintes
direitos:

1. Participar na Assembleia Geral, discu-
tindo e votando;

2. Eleger e ser eleito;

3. Participar em todas as actividades pro-
movidas pela Associação.

Cláusula sexta

São deveres dos associados:

1. Cumprir os estatutos e as deliberações
dos órgãos da Associação;

2. Participar e apoiar os trabalhos da Asso-
ciação;

3. Cumprir as suas funções, caso sejam
eleitos para cargos dirigentes dos órgãos
sociais, durante o respectivo mandato;

4. Pagar as quotas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Cláusula sétima

São órgãos da Associação: Assembleia
Geral, Direcção e Conselho Fiscal.

Cláusula oitava

Os membros dos órgãos da Associação são
eleitos pela Assembleia Geral, sendo o man-
dato de três anos, e podem ser reeleitos.

Cláusula nona

1. A Assembleia Geral é o órgão máximo
da Associação, constituída por todos os asso-
ciados.

2. São atribuições da Assembleia Geral:

I. Definir e alterar os estatutos;

II. Eleger e destituir os titulares dos ór-
gãos da Associação;

III. Apreciar o balanço, relatório e as con-
tas anuais;

 IV. Definir as orientações e princípios
gerais das actividades da Associação;

V. Dissolver a Associação; e

VI. Quaisquer outras que a lei especial-
mente lhe atribuir.

3. A Assembleia Geral possui um presi-
dente e um secretário.

4. O presidente é eleito pela Assembleia
Geral de entre os associados e entre outras
atribuições cabe-lhe presidir às reuniões da
Assembleia Geral.

 5. A Assembleia Geral reunirá mediante
convocatória da Direcção ordinariamente
uma vez por ano, e extraordinariamente, por
convocação da Direcção, do Conselho Fis-
cal ou de 3/5 dos associados.

6. O aviso convocatório, que deverá indi-
car o dia, hora, local e ordem de trabalhos
da reunião, será entregue por protocolo aos
associados com antecedência não inferior a
oito dias relativamente à realização da
reunião, ou mediante carta registada envia-
da com igual antecedência.

 7.  A Assembleia Geral considera-se le-
galmente constituída à hora marcada para a
sua realização estando presentes, pelo
menos, metade dos seus associados. Na fal-
ta de «quorum» e decorridos trinta minutos
sobre a hora prevista na convocação, a As-
sembleia Geral considerar-se-á legalmente
constituída, em segunda convocação, com
qualquer número de presenças, podendo
proceder às deliberações independentemen-
te do número dos associados presentes.

   Cláusula décima

1. O órgão executivo da Associação é a
Direcção, composta por um presidente, vice-
-presidentes e directores, devendo o núme-
ro total dos membros ser sempre ímpar.

2. São atribuições da Direcção:

I. Executar as deliberações da Assembleia
Geral;

II. Planear e organizar as actividades da
Associação;

III. Definir o montante das quotas;

IV. Realizar os trabalhos diários da Asso-
ciação; e

V. Quaisquer outras que lhe sejam atri-
buídas pela Lei ou pelos presentes estatutos.

3. O presidente representa exteriormen-
te a Associação e dirige as actividades da
Associação. O(s) vice-presidente(s) coa-
djuva(m) os trabalhos do presidente, e os
directores são responsáveis pela participa-
ção nos trabalhos da Associação. Na sua au-
sência ou impedimento, o presidente será
substituído pelo vice-presidente designado
para o efeito.

 4. Para que se considere validamente
obrigada, é necessário que os documentos
ou contratos se mostrem assinados conjun-
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tamente pelo presidente e qualquer um dos
vice-presidentes da Direcção, ou pelos di-
rectores a quem forem conferidos poderes
pela Direcção.

5. A Direcção reunirá ordinariamente
uma vez por trimestre ou semestre, sendo
presidida pelo seu presidente, e extraordi-
nariamente a pedido do presidente ou de
mais de metade dos directores.

6. Funciona junto da Direcção um serviço
de secretariado, que possui um secretário-
-geral, o qual poderá recrutar funcionários
para assegurar os trabalhos diários.

   Cláusula décima primeira

  1. O órgão fiscalizador da Associação é
o Conselho Fiscal, composto por um
presidente, vice-presidentes e vogais, deven-
do o número total ser sempre ímpar.

2. São atribuições do Conselho Fiscal:

I. Fiscalizar o funcionamento da Direcção;

II. Verificar as contas da Associação;

III. Elaborar relatório relativamente aos
seus actos fiscalizadores, a ser presente à
Assembleia Geral; e

IV. Quaisquer outras que a lei especial-
mente lhe atribua.

3. O Conselho Fiscal reunirá ordinaria-
mente uma vez por ano, convocado e presi-
dido pelo seu presidente, e extraordinaria-
mente a pedido do seu presidente ou de mais
de metade dos seus membros.

Cláusula décima segunda

Mediante proposta da Direcção, a Asso-
ciação poderá convidar individualidades
proeminentes na sociedade local ou de-
votadas a causas humanitárias como associa-
dos ou assessores honorários, cujo mandato
terminará com o da Direcção proponente.

CAPÍTULO IV

 Receitas

 Cláusula décima terceira

 São receitas da associação, designada-
mente:

I. As quotas;

II. As doações feitas por pessoas singula-
res ou colectivas; e

III. Os subsídios de serviços públicos da
Administração.

CAPÍTULO V

Regras complementares

No omisso nos presentes estatutos seguir-
-se-á o disposto no Código Civil e demais
legislação aplicável.

Cartório Privado, em Macau, aos trinta e
um de Maio de dois mil e cinco. — O No-
tário, David Azevedo Gomes.

（是項刊登費用為 $2,957.00）

(Custo desta publicação $ 2 957,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola

Portuguesa de Macau

Certifico, para efeitos de publicação, que
por deliberação social de dezasseis de Mar-
ço de dois mil e cinco, a Associação de Pais
e Encarregados de Educação dos Alunos
com Ensino em Língua Veicular Portuguesa,
procedeu à alteração parcial dos Estatutos,
passando a adoptar a denominação em epí-
grafe e se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos em anexo:

Estatutos da Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos

da Escola Portuguesa de Macau

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objectivos

Artigo primeiro

(Denominação e sede)

1. A Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos da Escola Portu-
guesa de Macau, adiante abreviadamente
designada por APEP, em chinês « 澳門葡文
學校學生家長協會», é uma pessoa colectiva,
sem fins lucrativos, que se rege pelos pre-
sentes Estatutos e demais legislação aplicá-
vel.

2. A sede da APEP é no edifício da Es-
cola Portuguesa de Macau, podendo tam-
bém funcionar noutro local em caso de ne-
cessidade ou conveniência reconhecida pela
Direcção.

Artigo segundo

(Objectivos)

A APEP tem como objectivo a defesa e a
promoção dos interesses dos seus associa-
dos em tudo quanto respeite ao ensino e edu-
cação dos seus filhos e educandos a frequen-
tar a Escola Portuguesa de Macau, adiante
designada por Escola, visando designada-
mente:

1) Representar os pais e encarregados de
educação nos contactos com as diferentes
entidades e com os órgãos responsáveis pela
Escola;

2) Cooperar na definição da política edu-
cativa através da sua representação e parti-
cipação nos competentes órgãos da Escola;

3) Promover o convívio entre os pais e en-
carregados de educação com vista à discus-
são aberta dos problemas respeitantes à Es-
cola Portuguesa de Macau;

4) Colaborar com as autoridades e órgãos
responsáveis pela Escola na procura de so-
luções para os problemas que afectem a qua-
lidade do ensino e o normal funcionamento
da vida escolar, promovendo as medidas
consideradas necessárias para a sua resolu-
ção;

5) Promover e apoiar a realização de acti-
vidades extra-curriculares de carácter cultu-
ral, desportivo, social, ou de outra natureza,
tendentes a complementar a formação inte-
lectual e cívica, física e moral dos alunos;

6) Promover palestras, colóquios e exposi-
ções, visando o esclarecimento e formação
das diferentes partes envolvidas no proces-
so educativo da Escola, designadamente so-
bre problemas de educação, saúde, orienta-
ção profissional, ou outros de interesse para
a APEP;

7) Colaborar com associações similares
instituídas noutros estabelecimentos de en-
sino, podendo integrar-se em organismos
mais alargados representativos de institui-
ções; e

8) Tratar junto dos órgãos competentes da
Escola, de assuntos específicos que digam
respeito aos filhos e educandos dos seus
associados, quando mandatados por estes.

CAPÍTULO II

Sócios, direitos e deveres

Artigo terceiro

(Sócios)

Os sócios da APEP classificam-se em or-
dinários e honorários:

1) São sócios ordinários os pais e encar-
regados de educação dos alunos da Escola
Portuguesa de Macau que, por escrito, de-
clarem querer aderir à Associação;

2) São sócios honorários as pessoas sin-
gulares ou colectivas que, tendo colaborado,
por qualquer meio, com a APEP na prosse-
cução dos seus objectivos, sejam declarados
merecedores de tal distinção pela Assem-
bleia Geral.
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Artigo quarto

(Direitos)

1. Constituem direitos dos sócios ordi-
nários:

1) Eleger e ser eleitos para qualquer dos
órgãos da APEP, à excepção da Direcção
para a qual só podem ser eleitos sócios que
não pertençam a qualquer órgão de gestão
da Direcção da Escola Portuguesa de Macau; e

2) Apresentar à Direcção, preferencial-
mente por escrito, as situações, sugestões e
críticas que entendam de interesse para os
objectivos da associação.

2. Participar na Assembleia Geral, nos
termos dos Estatutos.

3. Requerer a convocação da Assem-
bleia Geral extraordinária, nos termos dos
Estatutos.

Artigo quinto

(Deveres)

São deveres dos sócios ordinários:

1) Cumprir os estatutos da APEP, as deli-
berações da Assembleia Geral e as resolu-
ções da Direcção;

2) Aceitar e desempenhar com dignidade,
zelo e diligência os cargos para que foram
eleitos e as tarefas que lhes forem distribuí-
das;

3) Contribuir, por todos meios ao seu
alcance, para a defesa e prestígio da APEP;

4) Colaborar nas acções e iniciativas anun-
ciadas pela Direcção; e

5) Pagar a jóia e as quotas.

Artigo sexto

(Sanções)

1. A Direcção pode aplicar a sanção de
advertência aos associados que não cum-
pram os deveres enunciados no artigo ante-
rior.

2. A Assembleia Geral pode suspender ou
excluir da Associação os associados que, de
forma grave e reiterada, faltem ao cumpri-
mento dos seus deveres, afectem o seu bom
nome ou prejudiquem gravemente a sua
acção.

CAPÍTULO III

Órgãos associativos

SECÇÃO I

Artigo sétimo

(Enumeração)

1. A APEP tem os seguintes órgãos
associativos:

1) A Assembleia Geral;

2) A Direcção; e

3) O Conselho Fiscal.

2. A duração do mandato dos órgãos
associativos é de dois anos, podendo ser ree-
leitos.

3. O mandato dos titulares dos órgãos
associativos cessa logo que o seu educando
deixe de frequentar a Escola Portuguesa de
Macau.

Artigo oitavo

(Eleição)

1. A eleição para os órgãos associativos
tem lugar, de preferência, no mês de Outubro.

2. As eleições são feitas sobre listas candi-
datas, por escrutínio secreto, devendo ser
dado conhecimento público dos resultados.

3. Só podem candidatar-se os sócios, no
pleno uso dos seus direitos.

4. As listas são apresentadas à Direcção
com, pelo menos, cinco dias úteis de ante-
cedência em relação ao acto eleitoral.

5. No caso de não haver listas voluntaria-
mente apresentadas, cabe à Direcção elabo-
rar uma lista e apresentá-la directamente à
Mesa da Assembleia Geral.

6. A tomada de posse efectuar-se-á no pra-
zo de oito dias úteis a seguir ao acto eleitoral.

SECÇÃO II

Assembleia Geral

Artigo nono

(Natureza)

A Assembleia Geral é a reunião dos só-
cios da APEP, no pleno uso dos seus direitos,
convocados por meio de carta registada, ou
mediante protocolo, e aviso afixado na sede
da Associação, com, pelo menos, oito dias
de antecedência, indicando-se na convoca-
tória o dia, hora e local da reunião e a res-
pectiva ordem de trabalhos.

Artigo décimo

(Competência)

Compete à Assembleia Geral:

1) Eleger e destituir os titulares dos ór-
gãos sociais;

2) Aprovar a admissão de sócios honorá-
rios;

3) Suspender e excluir sócios;

4) Fixar e alterar o valor da jóia e das quo-
tas;

5) Apreciar e votar o relatório e contas
da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal;

6) Deliberar sobre as alterações aos Esta-
tutos e a dissolução da APEP;

7) Deliberar sobre todos os assuntos res-
peitantes à APEP não compreendidos nas
atribuições legais ou estatutárias dos outros
órgãos da Associação; e

8) Sancionar as deliberações da Direcção
tomadas ao abrigo do artigo vigésimo
primeiro.

Artigo décimo primeiro

(Convocação e funcionamento)

1. A Assembleia Geral reúne-se ordina-
riamente no mês de Março de cada ano, para
apreciação do relatório e contas da Direc-
ção e do parecer do Conselho Fiscal, e extraor-
dinariamente, para eleger os órgãos associa-
tivos, ou sempre que seja convocada, a re-
querimento da Direcção, do Conselho Fiscal,
ou de um grupo de, pelo menos, vinte sócios
no pleno uso dos seus direitos.

2. As deliberações da Assembleia Geral
são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos associados presentes, salvo as que visem
alterar os Estatutos, que exigem três quar-
tos dos votos dos presentes e as que tenham
por fim dissolver a APEP, que requerem o
voto favorável de três quartos do número
total de associados, no pleno uso dos seus
direitos.

3. Em primeira convocatória, a Assem-
bleia Geral só pode deliberar se estiverem
presentes, pelo menos, metade dos associa-
dos.

4. Passados trinta minutos sobre a hora
indicada na primeira convocatória e caso
não esteja presente o número exigido de
sócios, a Assembleia Geral reúne e delibera,
em segunda convocatória, com qualquer
número de sócios presentes, sem prejuízo do
disposto n.º 2, quanto à dissolução da asso-
ciação.

5. As deliberações da Assembleia Geral
só podem ser alteradas ou revogadas por
outra Assembleia Geral, especialmente convo-
cada para esse efeito.

Artigo décimo segundo

(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é com-
posta por um presidente, um vice-presidente
e um secretário.

2. Compete à Mesa da Assembleia Geral
assegurar o regular funcionamento deste
órgão e dirigir as respectivas reuniões.
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3. Compete, em especial, ao presidente e,
no seu impedimento, ao vice-presidente:

1) Convocar as reuniões da Assembleia
Geral;

2) Dirigir os trabalhos e manter a ordem,
respeitando e fazendo respeitar os estatu-
tos e demais disposições legais aplicáveis; e

3) Assinar as actas das sessões e dar posse
aos membros eleitos para os órgãos associa-
tivos.

4. Compete ao secretário:

1) Elaborar as actas lançando-as no res-
pectivo livro, e assiná-las;

2) Arquivar todos os documentos apresen-
tados à Assembleia Geral;

3) Elaborar todos os documentos dimana-
dos da Assembleia Geral; e

4) Substituir o presidente ou o vice-presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

SECÇÃO III

Direcção

Artigo décimo terceiro

(Composição e funcionamento)

1. A Direcção é constituída por um presi-
dente, um vice-presidente, um secretário,
um tesoureiro e um vogal.

2. A Direcção só pode deliberar com a
maioria dos seus membros.

Artigo décimo quarto

(Reuniões)

A Direcção reúne-se ordinariamente, pelo
menos, uma vez por mês e extraordinaria-
mente sempre que necessário.

Artigo décimo quinto

(Apresentação de contas)

1. A Direcção apresenta no mês de Janei-
ro de cada ano um relatório e contas da sua
gerência, que são submetidos à apreciação
e votação da Assembleia Geral.

2. As contas são encerradas a trinta e um
de Dezembro de cada ano.

Artigo décimo sexto

(Competência)

1. Compete à Direcção:

1) Dirigir, administrar e prosseguir os ob-
jectivos da APEP, assegurando permanen-
temente a sua representação;

2) Acatar e fazer cumprir os estatutos, os
regulamentos internos e as deliberações da
Assembleia Geral;

3) Admitir os sócios ordinários e propor
à Assembleia Geral a exclusão de sócios;

4) Requerer ao presidente da Assembleia
Geral, com fundamento suficiente, a convo-
cação extraordinária da mesma;

5) Elaborar o relatório anual das activi-
dades da APEP, com o resumo das receitas
e despesas e submetê-lo à discussão e apro-
vação da Assembleia Geral com o prévio
parecer do Conselho Fiscal;

6) Nomear os representantes da APEP
para actos oficiais ou particulares;

7) Definir o período para pagamento das
quotas; e

8) Elaborar os regulamentos internos ne-
cessários ao bom funcionamento da APEP
e submetê-los a apreciação e votação da As-
sembleia Geral.

2. Compete ao presidente e, no impedi-
mento deste, ao vice-presidente, presidir às
reuniões da Direcção.

3. Compete ao tesoureiro:

1) Arrecadar e ter sob a sua guarda todas
as receitas e valores patrimoniais da APEP; e

2) Escriturar os livros de contabilidade e
tesouraria e providenciar para que os seus
registos se mantenham em dia.

4. Ao secretário compete assegurar todo
o expediente e elaborar as actas das reuniões
da Direcção.

5. Ao vogal, como função específica, com-
pete participar nas reuniões da Direcção e
dar apoio às actividades a realizar.

SECÇÃO IV

Conselho Fiscal

Artigo décimo sétimo

(Composição)

O Conselho Fiscal é composto por um pre-
sidente e dois vogais, um dos quais o secre-
tário.

Artigo décimo oitavo

(Competência)

Compete ao Conselho Fiscal:

1) Fiscalizar os actos de administração da
Direcção;

2) Examinar as contas com regularidade;

3) Elaborar o seu parecer, para ser apre-
sentado à Assembleia Geral, sobre relató-
rios e contas e demais actos da Direcção; e

4) Solicitar a convocação da Assembleia
Geral quando os interesses da APEP assim
o exijam.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo décimo nono

(Receitas)

Constituem receitas da APEP:

1) As jóias e quotas dos sócios ordinários; e

2) Os eventuais subsídios e donativos.

Artigo vigésimo

(Despesas)

1. Constituem despesas da APEP os en-
cargos resultantes da sua actividade.

2. Qualquer ordem de despesa deve con-
ter a assinatura do presidente ou vice-presi-
dente e do tesoureiro.

Artigo vigésimo primeiro

(Dúvidas)

Qualquer dúvida surgida na interpretação
dos presentes Estatutos ou qualquer maté-
ria em que os mesmos sejam omissos, é re-
solvida por deliberação da Direcção, care-
cendo no entanto de aprovação pela primei-
ra Assembleia Geral que se realizar posterior-
mente.

Artigo vigésimo segundo

(Dissolução)

1 . A APEP pode ser dissolvida em As-
sembleia Geral, expressamente convocada
para esse fim, nos termos previstos no n.º 2
do artigo décimo primeiro.

2. Quando a dissolução for aprovada a As-
sembleia Geral nomeia uma comissão liqui-
datária, devendo o produto dos bens existen-
tes, depois de saldados os compromissos da
APEP ou consignadas as quantias para o seu
pagamento, reverter a favor de qualquer ins-
tituição de beneficência local.

Cartório Privado, em Macau, aos dois de
Junho de dois mil e cinco. — O Notário,
Nuno Simões.

（是項刊登費用為 $5,642.00）

(Custo desta publicação $ 5 642,00)
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畢馬威會計師事務所

公  告

根據十一月一日第 71/99/M 號法令所
核准之《核數師通則》第五十四條第三款
規定，現公告本會計師事務所章程第五
條、第九條及第十七條已被修改，修改後
的行文如下：

第五條

資本

公司之資本額為澳門幣一萬三千元
（MOP13,000），已全額認購及以現金繳
足。股東之認別資料及其各自股權如下：

Sheila Helen Pattle，註冊核數師（登
記編號：0357），澳門幣 6,000 元；

吳嘉寧（Ng, Kar Ling, Johnny），註冊
核數師（登記編號：0880），澳門幣 6,500
元；

李婉薇（Lei Iun Mei），註冊核數師
（登記編號：0335），澳門幣 500 元。

第九條

董事會

第一款、保留。

第二款、董事會可授權其成員執行公
司之特定類型行為。

第三款、以上之授權、授權之解除及
因獲授權之董事在短期內不能履行職務而

指定由其他董事代任，均須獲得四分之三
或以上董事決議通過。

第十七條

股東會

第一款、股東會須在公司之登記住所
或經全體股東同意之澳門境內外任何地方
每年舉行至少一次會議。

第二款、保留。

第三款、保留。

畢馬威會計師事務所

（是項刊登費用為 $681.00）

(Custo desta publicação $ 681,00)
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BANCO DE TAIPÉ INTERNACIONAL, S.A. — SUCURSAL DE MACAU

台北國際商業銀行股份有限公司 - 澳門分行

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2004

資產負債表於二零零四年十二月三十一日
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Demonstração de resultados do exercício de 2004

二零零四年營業結果演算

Conta de exploração

營業賬目
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Conta de lucros e perdas do exercício de 2004

損益表

二零零四年度

O Gerente-Geral, O Chefe de Contabilidade,

總經理 會計

Scott Lin 林志鴻 Longa Liao 廖居龍

業務發展之簡報

二零零四年澳門經濟全面向好，加上兩岸經濟持續高成長，本行面對金融同業的挑戰，獲利穩健成長，逾放比明顯下降，已取
得良好營運績效。

本行除提供全方位金融服務外，將更注重企業金融業務開發，提昇服務水平，加強風險控管，促進往來客戶業務發展，提供客
戶多元融資管道，達成客戶與銀行雙贏之目標。

面對台灣金融市場之整併風潮，本行將持續強化經營體質及競爭力，專注核心產品業務，提供各界更卓越之金融服務。

總經理 林志鴻

核數師報告撮要

致：台北國際商業銀行股份有限公司——澳門分行總經理

本核數師行已按照國際核數準則完成審核台北國際商業銀行股份有限公司——澳門分行（以下簡稱“該分行”）截至二零零四年
十二月三十一日止年度的財務報表，並已於二零零五年一月二十日就該等財務報表發表了無保留意見的報告。

本行認為隨附的賬項撮要與上述經審核的財務報表相符。

為更全面了解該分行於年度間的財政狀況及經營業績，賬項撮要應與相關的經審核年度財務報表一併參閱。

德勤．關黃陳方會計師行

澳門

二零零五年一月二十日

（是項刊登費用為 $8,060.00）

(Custo desta publicação $ 8 060,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 價 銀 $106.00

PREÇO DESTE NÚMERO $ 106,00


