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

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro dos
Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da Barra,
Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de ingresso, de prestação de provas, para a
admissão dos candidatos considerados aptos, com destino à fre-
quência do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao
preenchimento de lugares de verificador alfandegário, 1.º escalão,
da carreira geral de base do quadro de pessoal alfandegário dos
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de
Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 29 de
Junho de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor,
ou, podendo, consultar a lista em causa através do website nes-
tes Serviços: http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 3 de Agosto de 2005.

A subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho da Ex.ma

Senhora Secretária para a Administração e Justiça, de 29 de Ju-
lho de 2005, e nos termos definidos no 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, se
encontra aberto o concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de um lugar na categoria
de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal
técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
de Identificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31/94/M, de 20
de Junho, na sua redacção actual dada pelo Decreto-Lei n.º 39/
/98/M, de 7 de Setembro.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado
na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi-
ços de Identificação, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-
-804, Edifício China Plaza, 1.º andar e o prazo para a apresenta-
ção de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial.

海 關

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，經於二零零五年六月二十九日第二十六期第二組《澳門特

別行政區公報》公布的以考核方式進行入職開考，錄取合格者就

讀培訓課程和進行實習，以填補澳門特別行政區海關關員編制一

般基礎職程第一職階關員空缺的准考人臨時名單已張貼在澳門媽

閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓行政財政廳人力資源處或可

瀏覽網頁 http://www.customs.gov.mo 查閱。

二零零五年八月三日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $1,018.00）

身 份 證 明 局

公 告

按二零零五年七月二十九日行政法務司司長批示及根據經十

二月二十八日第62/98/M號法令修改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》之規定，本局現以

文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考，以填補六月二十日

第31/94/M號法令核准並經九月七日第39/98/M號法令修訂的身份

證明局人員編制高級技術員組別第一職階首席高級技術員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場一

字樓本局行政暨財政處。報考申請應自本公告刊登於《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。
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Direcção dos Serviços de Identificação, aos 29 de Julho de
2005.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração, na sessão realizada no dia 15 de Julho de 2005, se acha
aberto o concurso comum, documental, de acesso, condiciona-
do aos funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e
Municipais (IACM), nos termos definidos pelo Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor,
para o preenchimento de um lugar na categoria de primeiro-
-oficial, 1.º escalão, existente no quadro de pessoal da ex-Câma-
ra Municipal de Macau Provisória, mantido ao abrigo do n.º 6
do artigo 4.º da Lei n.º 17/2001, de 17 de Dezembro.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão Administrativa do IACM, sita
na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edifício Oriental, «M», em
Macau, e que o prazo de apresentação das candidaturas é de dez
dias, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 26 de Ju-
lho de 2005.

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, Tam
Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

Aviso

Por ter saído incorrecto na lista classificativa publicada no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2005, na versão chinesa, o nome
de um dos candidatos ao concurso de acesso à categoria de téc-
nico superior principal, a seguir se rectifica:

Onde se lê: «Candidatos aprovados:

...

8.º Lai, Vun Van...»

deve ler-se: «Candidatos aprovados:

...

8.º Lai, Vun Van...».

二零零五年七月二十九日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $1,253.00）

民 政 總 署

公 告

根據《澳門公共行政工作人員通則》的規定，並按照二零零

五年七月十五日管理委員會決議，現以文件審閱方式為民政總署

員工進行限制性一般晉升開考，以填補下列按十二月十七日第17/

2001號法律第四條第六款規定仍繼續生效的前臨時澳門市政局編

制內第一職階一等文員壹缺。

有關上述之開考公告，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，有關投考人之申請應自本公告

在《澳門特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞

交。

二零零五年七月二十六日於民政總署

管理委員會代主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,067.00）

通 告

因行文有誤，刊登於二零零五年七月六日第二十七期《澳門特

別行政區公報》第二組的首席高級技術員晉升考試的評核名單其中

一名合格應考人之中文姓名出現不正確之處，現重新更正如下：

原文為：

“合格應考人：

…

8.º 黎, 煥宏…”

應改為：

“合格應考人：

…

8.º 黎, 煥泓…”。
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Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 29 de
Julho de 2005.

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

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco lu-
gares de primeiro-oficial, 1.º escalão, da carreira de oficial ad-
ministrativo 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 25, II Série, de 22 de
Junho de 2005:

Candidatos aprovados:                                                   valores

1.º Lai Chon San aliás António Lopes Lai ...................... 8,11

2.º Fátima António Carlos ................................................. 7,60

3.º Victor José Ritchie Manhão ........................................ 7,53

4.º Maria Tereza Xavier ..................................................... 7,40

5.º Ricardo da Rocha Vai .................................................. 7,27

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, os candida-
tos 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 29 de Julho de 2005).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 15 de Julho de 2005.

O Júri:

Presidente: Iong Kong Leong, chefe de departamento.

Vogais: Fátima Dias da Silva, chefe de divisão; e

Chu Iek Chong, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 458,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

De classificação final do candidato admitido ao concurso
comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de inspector especialista, 1.º escalão, da car-
reira de regime geral do grupo técnico-profissional do quadro

二零零五年七月二十九日於民政總署

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 $1,116.00）

財 政 局

名 單

為填補財政局人員編制行政文員職程第一職階一等文員五

缺，經二零零五年六月二十二日第二十五期《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：

合格應考人： 分

1.º 黎俊燊 .................................................................................... 8.11

2.º Fátima António Carlos .................................................. 7.60

3.º Victor José Ritchie Manhão ......................................... 7.53

4.º Maria Tereza Xavier ...................................................... 7.40

5.º Ricardo da Rocha Vai ................................................... 7.27

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七月二十九日的批示確認）

二零零五年七月十五日於財政局

典試委員會：

主席：廳長 容光亮

委員：處長 Fátima Dias da Silva

處長 朱奕聰

（是項刊登費用為 $1,458.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補人員編制專業技術人員組別的一般制

度職程的第一職階特級督察壹缺，經於二零零五年六月八日第二

十三期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制
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de pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho
de 2005:

Candidato aprovado: valores

 Wong Chi Fai ...................................................................... 7,41

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 redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode interpor re-
curso 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 28 de Julho de 2005).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 29 de
Julho de 2005.

O Júri:

Presidente: Cheong Hock Kiu, chefe de divisão.

Vogal efectivo: Leong Man Ion, chefe de departamento.

Vogal suplente: Félix Wong, inspector especialista.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 010/2005-AMCM

Assunto: Composição e valorimetria dos activos constitutivos
do património dos fundos de pensões.

Tendo em atenção o disposto no n.º 1 do artigo 35.º do Decre-
to-Lei n.º 6/99/M, de 8 de Fevereiro, pelo qual a natureza dos
activos que constituem o património dos fundos de pensões, os
respectivos limites percentuais, bem como os princípios gerais
da congruência e da avaliação desses activos são fixados por aviso
da AMCM;

Por outro lado, no n.º 3 desse artigo estabelece-se que os cri-
térios de valorimetria dos referidos activos são fixados igual-
mente por aviso da AMCM;

Assim, determina-se o seguinte:

A. Princípios gerais

1. As aplicações dos fundos de pensões devem ter em conta o
tipo de responsabilidades assumidas por estes, de modo a ga-
rantir segurança, rendimento e liquidez, pelo que deve ser asse-
gurada uma diversificação e dispersão adequadas dessas aplica-
ções, limitando a níveis prudentes as aplicações em activos que,
pela sua natureza ou qualidade do emitente, apresentem grau
de risco significativo.

的方式進行一般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

黃志輝 ......................................................................................... 7.41

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號法令修改的《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。

（經二零零五年七月二十八日經濟財政司司長的批示確認）

二零零五年七月二十九日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：廳長 張鶴翹

正選委員：廳長 梁文潤

候補委員：特級督察 王定國

（是項刊登費用為 $1,390.00）

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

通告第 010/2005-AMCM 號

事項：組成退休基金財產的資產成分及其評估價值

根據二月八日第6/99/M號法令第三十五條一款的規定，組成

退休基金財產的資產其性質、有關百分比的限制，以及協調及評

估該等資產的一般原則，均由澳門金融管理局以通告訂定。

此外，該條例的第三款亦規定評估有關資產價值的標準由澳

門金融管理局以通告訂定。

為此，澳門金融管理局定出以下的規定：

A. 一般原則

1. 退休基金的投資應考慮由基金承擔的債務種類，以保證其

安全性、收益性及流動性。為此，應確保適當地作出多元化及分

散的投資。應對其屬性及交易對象均具明顯風險的資產設定審慎

的限額。
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2. É vedada a tomada de fundos com vista à alavancagem
(leverage) das aplicações dos fundos de pensões.

3. As aplicações em valores mobiliários devem incidir sobre
títulos negociados em bolsas de valores reconhecidas e ter em
atenção os princípios gerais e específicos estabelecidos neste
aviso, nomeadamente no que se refere a condições de liquidez e
transaccionabilidade.

4. As aplicações em valores mobiliários que não negociados
num mercado regulamentado apenas podem ser efectuadas na
medida em que sejam realizáveis a curto prazo.

5. A percentagem de activos objecto de investimentos não lí-
quidos deve ser limitada a um nível prudente.

6. Os instrumentos derivados, tais como opções, futuros e
swaps, relacionados com activos permitidos como aplicações dos
fundos de pensões, podem ser utilizados, mas só na medida em
que contribuam para reduzir a exposição global do risco da car-
teira de investimentos e permitam a sua gestão mais eficaz. É
vedada a aplicação em instrumentos derivados para fins de ala-
vancagem (leverage) das aplicações dos fundos de pensões.

7. Esses instrumentos são tomados em conta na avaliação dos
activos subjacentes e devem ser avaliados, segundo um critério
de prudência e nos termos do estabelecido por aviso da AMCM.

B. Aplicações dos fundos de pensões

8. São permitidas nos fundos de pensões as seguintes aplicações:

a) Títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos, ban-
cos centrais (ou equivalentes), instituições internacionais multi-
laterais (constantes do anexo I) ou companhias cujas acções são
totalmente pertencentes ao governo da RAEHK;

b) Títulos de dívida emitidos ou garantidos por outras entidades;

c) Acções;

d) Obrigações convertíveis;

e) Warrants, futuros, opções e outros produtos derivados (ex-
clusivamente para efeitos de hedging);

f) Depósitos bancários;

g) Unidades de participação em fundos de investimento mo-
biliários (unit trusts, mutual funds e pooled investment portfolios)
e imobiliários.

9. As aplicações referidas nas alíneas a), b) e d) do número
anterior estão condicionadas a instituições emitentes que reú-
nam as condições exigidas em termos de limite de risco de crédi-
to expressas no n.º 11.

C. Aquisições vedadas

10. Não podem ser adquiridos para o fundo de pensões:

a) Títulos emitidos ou aplicações detidas pelas entidades ges-
toras do respectivo fundo de pensões;

b) Títulos emitidos ou detidos por entidades que sejam mem-
bros dos órgãos de gestão ou de fiscalização das entidades ges-
toras ou que possuam mais de 10% do capital social destas;

2. 退休基金的資產不允許有槓桿作用存在。

3. 有價證券投資應投放在認可證券交易市場上市的證券，同

時應顧及本通告所訂定的一般及特定的原則，尤其有關流通性及

轉讓性的條件。

4. 對不在受管制市場交易的證券投資，應限制於可在短期內

轉換成現金的範圍內。

5. 對不具流通性資產投資的比率應保持在一謹慎的水平。

6. 容許以期權、期貨及掉期等與資產有關的衍生工具作為退

休基金的投資。惟祇可用於減低資產投資的總體風險以達至投資

管理的效率化。不允許運用衍生工具而使退休基金投資產生槓桿

作用。

7. 在評估相關資產時，此等衍生工具的評估應按照謹慎的標

準及澳門金融管理局以通告制定的條款。

B. 退休基金投資

8. 允許退休基金作如下投資：

a） 由政府、中央銀行（或等同的機構）、多邊國際機構（見

附件一） 或香港特區政府實益擁有全部股份的公司發行或擔保的

債務證券；

b） 由其他機構發行或擔保的債務證券；

c） 股票；

d） 可轉換債券；

e）認股權證、期貨、期權及其他衍生工具（用於對沖者除

外）；

f） 銀行存款；

g） 證券投資基金（單位信託，互惠基金及匯集投資基金）或

房地產投資基金的出資單位。

9. 上款 a）， b） 及 d）項所指的投資，祇對其發行機構符合

本通告第十一款所要求的情況下方被接納。

C. 禁止取得

10. 退休基金不可取得下列資產：

a） 由退休基金的管理實體發行的證券或持有的投資；

b） 由退休基金管理實體的行政管理機關或監察機關成員、或

由持有該管理實體超過 10% 股本的實體發行或持有的證券；
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c) Títulos emitidos ou detidos por empresas cujo capital per-
tença em mais de 10% a um ou mais administradores da entida-
de gestora, em nome próprio ou em representação de outrem, e
aos seus cônjuges e parentes ou afins no 1.º grau;

d) Títulos emitidos ou detidos por empresas de cujos órgãos
de gestão ou de fiscalização façam parte um ou mais administra-
dores da entidade gestora, em nome próprio ou em representa-
ção de outrem, seus cônjuges e parentes ou afins no 1.º grau;

e) Títulos emitidos ou detidos por associados do fundo, ou
por sociedades por estes dominadas, salvo se os títulos emitidos
ou detidos por estas últimas se encontrarem cotados em bolsas
de valores reconhecidas e constantes da lista do anexo II ou te-
rem a natureza dos referidos na alínea a) do n.º 8.

D. Regras de diversificação prudencial

11. Na aquisição dos títulos de dívida referidos nas alíneas a),
b) e d) do n.º 8, a entidade emissora ou garante deve deter um grau
de avaliação de risco atribuído por pelo menos uma das empresas
especializadas de rating igual ou superior aos mínimos indica-
dos no anexo III, não possuindo, em simultâneo, um grau infe-
rior a esse mínimo atribuído por outra qualquer empresa de
rating.

12. As aplicações dos fundos nas acções, previstas na alínea c)
do n.º 8, devem ser efectuadas em bolsas de valores reconheci-
das e constantes da lista do anexo II, a qual será objecto de revi-
são periódica.

13. Em bolsas de valores não constantes do anexo II as aplica-
ções em acções ficam sujeitas ao limite máximo estabelecido no
n.º 17.

14. As aplicações em warrants, futuros, opções e outros pro-
dutos derivados (exclusivamente para efeitos de hedging) refe-
ridos na alínea e) do n.º 8 são regulamentadas por aviso próprio.

15. Os depósitos bancários referidos na alínea f) do n.º 8 de-
vem ser efectuados em instituições de crédito autorizadas a ope-
rar na Região Administrativa Especial de Macau, ou em institui-
ções de crédito do exterior devidamente autorizadas pela res-
pectiva autoridade de supervisão e com um grau de avaliação de
risco atribuído por pelo menos uma das empresas especializadas
de rating igual ou superior aos mínimos indicados no anexo IV,
desde que o valor a depositar:

a) Não seja superior a 10% dos capitais próprios da entidade
depositária;

b) Não exceda 10% do montante total dos activos do fundo,
por cada entidade depositária, com o limite máximo de 25% se
o depósito for efectuado em mais do que uma instituição de cré-
dito pertencente ao mesmo grupo.

16. As aplicações em unidades de participação em fundos de
investimento mobiliários (unit trusts, mutual funds e pooled in-
vestment portfolios) e imobiliários, previstas na alínea g) do n.º 8,
só são permitidas se os mesmos estiverem devidamente autori-
zados pelas entidades competentes. Essas aplicações em fundos
de investimento devem respeitar os limites e condições pruden-
ciais contidos no presente aviso relativamente às aplicações di-
rectas em activos.

E. Limites na composição das aplicações dos fundos

c） 由公司發行或持有的證券，而該公司超過10%的股本是由

退休基金管理實體的一名或多名管理人員，以其本人或其代理

人、其配偶或其第一親等血親親屬的名義擁有；

d） 由公司發行或持有的證券，該公司部分的行政管理機關或

監察機關成員是由退休基金管理實體的一名或多名管理人員，以

其本人或其代理人、其配偶或其第一親等血親親屬的名義擔任；

e） 由退休基金參與法人或其控制的公司發行或持有的證券。

倘由後者發行或持有的金融工具在附件二中所列的認可證券市場

掛牌，或具本通告第八款 a）項所指的同類性質者除外。

D. 謹慎的投資分散規定

11. 在取得第八款 a）、 b）及 d）項的債務證券時，其發行實

體須至少達至或超過列於附件三的任何一家信貸評級機構所釐定

的最低信貸評級，且不得低於附件內其他信貸評級機構所釐定的

最低評級。

12. 第八款c）項所指的股票投資須在認可的交易所進行。該

等認可交易所詳列於附件二內並會定期進行修正。

13. 不包括在附件二中的交易所進行的股票投資，其最高限額

按第十七款所訂。

14. 第八款e）項所指的認股權證、期貨、期權及其他衍生工

具的投資（用於對沖者除外）由特定的通告規範。

15. 第八款f）項所指的銀行存款須存放在澳門特別行政區獲

許可經營的信用機構，或經有關監管當局批准的海外信用機構，

該等海外信用機構須符合附件四內其中一家信貸評級機構所釐訂

的最低信貸評級。而存款的金額應限制在：

a） 不可超出該信用機構資產淨值的10%；

b） 存放在每一信用機構的存款不可超出退休基金總資產的

10%。而存放在超過一間的信用機構且均屬於同一集團時，其總

額至退休基金總資產的 25% 。

16. 第八款 g）項所指的證券投資基金（單位信託，互惠基金

及匯集投資基金）及房地產投資基金的出資單位祇在該基金已獲

有權限當局批准方可取得。對這些投資基金進行的投資須遵從本

通告對有關投資所訂定的限額及謹慎的原則。

E. 退休基金投資組合的限制
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17. As aplicações de cada fundo de pensões devem obedecer
aos seguintes limites máximos:

%
                                   Activo máxima

admitida

a) Títulos de dívida emitidos ou garantidos por
governos, bancos centrais (ou equivalentes)
instituições internacionais multilaterais ou 90%
companhias cujas acções são totalmente
pertencentes ao governo da RAEHK

b) Títulos de dívida emitidos ou garantidos por
outras entidades 80%

c) Acções
• No caso das acções estarem registadas em
bolsas de valores reconhecidas e constantes
da lista do anexo II 70%
• Nos restantes casos 10%

d) Obrigações convertíveis, incluídas em b) 30%

e) Warrants, futuros, opções e outros
produtos derivados (exclusivamente
para efeitos de hedging) (a)

f) Depósitos bancários 100%

g) Unidades de participação em fundos de Regras
investimento mobiliários (unit trusts, definidas
mutual funds e pooled investment portfolios) nos
e imobiliários números

18. e 19.

(a) Com regras próprias de utilização a definir por aviso espe-
cífico.

18. O limite máximo nas aplicações dos fundos de pensões em
unidades de participação em fundos de investimento mobiliá-
rios (unit trusts, mutual funds e pooled investment portfolios),
deve ter em consideração a composição dos activos que consti-
tuem esses fundos de investimento.

19. Assim, nesses casos, a percentagem máxima de exposição
em cada classe de activos permitida a um fundo de pensões (in-
cluindo os activos detidos directamente pelo fundo de pensões e
os activos detidos indirectamente através de unidades de parti-
cipação em fundos de investimento) não deverá exceder os va-
lores referidos nas alíneas a) a f) do mapa constante do n.º 17.

20. A exposição cambial líquida (incluindo a exposição indu-
zida por instrumentos derivados) em moedas fora do bloco «Pa-
taca — Dólar de Hong Kong — Dólar americano» não deverá
exceder 30% do volume total das aplicações de cada fundo de
pensões.

F. Valorimetria dos activos dos fundos de pensões

21. Os activos que compõem o património dos fundos de pen-
sões devem ser avaliados ao seu valor actual de mercado, sem
prejuízo do disposto no número seguinte.

22. Os títulos de dívida que integrem o património de fundos
de pensões em que haja protecção de capital podem, em alter-
nativa ao critério definido no número anterior, ser contabilizados
pelo seu valor de aquisição ajustado de forma escalonada e de
modo uniforme até ao momento de reembolso desses títulos,
com base no respectivo valor de reembolso.

17. 每一退休基金的投資須遵從下列的最高限額：

資產
允許的

最高比率

a） 由政府、中央銀行（或等同的機構）、多邊國 90%

際機構或香港特區政府實益擁有全部股份的公

司發行或擔保的債務證券；

b）由其他機構發行或擔保的債務證券 80%

c）股票

——在附件二中的認可證券交易所上市的股票 70%

——其他 10%

d） 可轉換債券，﹝包括在b項內﹞ 30%

e） 認股權證、期貨、期權及其他衍生工具（用於 （a）

對沖者除外）

f）銀行存款 100%

g）證券投資基金 （單位信託，互惠基金及匯集投 按第 18

資基金） 或房地產投資基金的出資單位 及 19 款

的規定

（a） 按特定的通告所制訂的規則。

18. 退休基金投放於證券投資基金 （單位信託，互惠基金及

匯集投資基金）或房地產投資基金出資單位的最高限額，須考慮

到組成該等投資基金的資產成分。

19. 為此，允許退休基金投資於每類資產的最高比率 （包括

直接由退休基金持有的資產及間接透過投資基金的出資單位持有

的資產），不得超過第十七款所載表中 a 項至 f 項所定的限額。

20. 除“澳門幣——港幣——美元”交易單位以外的淨貨幣風

險（包括與衍生工具有關者）不可超出每一退休基金總資產的

30% 。

F. 退休基金資產評估

21. 在不抵觸下款的規定時，組成退休基金財產的資產應以其

市值計算價值。

22. 除上款的規定外，作為退休基金的部分財產且具保本性質

的債務證券亦可採用購置成本入賬，其差額則對比贖回價、按贖

回時期以直線法攤消。
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G. Disposição revogatória

23. Revoga-se o aviso número 013/2001-AMCM de 18 de Outu-
bro.

Autoridade Monetária de Macau, aos 4 de Agosto de 2005.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Anselmo Teng.

O Administrador, António José Félix Pontes.

––––––––––

Anexo I

Lista de Instituições Internacionais Multilaterais

(para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 8)

— The African Development Bank;

— The Asian Development Bank;

— The European Investment Bank;

— The Inter-American Development Bank;

— The International Bank for Reconstruction and Develop-
ment (commonly known as the World Bank);

— The International Finance Corporation;

— The European Bank for Reconstruction and Development;

— Council of Europe Development Bank;

— Caribbean Development Bank;

— European Atomic Energy Community;

— European Central Bank;

— European Coal & Steel Community;

— European Community;

— European Company for the Financing of Railroad Rolling
Stock (EUROFIRM);

— Nordic Investment Bank; e

— Outras agências internacionais multilaterais que preencham
os requisitos de «credit rating» indicados no parágrafo 11 do pre-
sente aviso.

Anexo II

LISTA DE BOLSAS DE VALORES RECONHECIDAS

(para os efeitos previstos na alínea e) do n.º10 e
nos números 12 e 13)

— American Stock Exchange;

G. 廢止

23. 廢止十月十八日第 013/2001-AMCM 號通告。

二零零五年八月四日於澳門金融管理局

行政委員會

主席：丁連星

委員：潘志輝

––––––––––

附件一

多邊國際機構名單

（ 供第八款 a）項考慮 ）

——非洲開發銀行；

——亞洲開發銀行；

——歐洲投資銀行；

——泛美開發銀行；

——國際復興開發銀行 （ 一般稱為世界銀行 ）；

——國際金融公司；

——歐洲復興開發銀行；

——歐洲發展銀行議會；

——加勒比開發銀行；

——歐洲核能共同體；

——歐洲中央銀行；

——歐洲煤鋼共同體；

——歐洲共同體；

—— European Company for the Financing of Railroad

Rolling Stock (EUROFIRM)；

——北歐投資銀行；及

——其他符合本通告第十一款所訂信貸評級要求的多邊國際

機構。

附件二

認可證券交易所名單

（ 供第十款 e）項及第十二及十三款考慮 ）

——美國證券交易所
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— Athens Stock Exchange;

— Australian Stock Exchange;

— Bursa Malaysia;

— Copenhagen Stock Exchange;

— Deutsche Börse AG;

— Euronext Amsterdam;

— Euronext Brussels ;

— Euronext Lisbon;

— Euronext Paris;

— Helsinki Exchange;

— Hong Kong Exchange and Clearing Limited;

— Irish Stock Exchange;

— Italian Stock Exchange;

— Jasdaq Securities Exchange;

— Korea Exchange;

— London Stock Exchange;

— Luxembourg Stock Exchange;

— Madrid Stock Exchange;

— Mexican Stock Exchange;

— Nagoya Stock Exchange;

— NASDAQ;

— New York Stock Exchange;

— New Zealand Exchange;

— Osaka Securities Exchange;

— Oslo Børs;

— Pacific Exchange; and

— Philadelphia Stock Exchange.

— Singapore Exchange Securities Trading Limited;

— Stock Exchange of Thailand;

— Stockholmsbörsem;

——雅典證券交易所

——澳洲證券交易所

——馬來西亞證券交易所

——哥本哈根證券交易所

——德國交易所股份公司

—— Euronext 阿姆斯特丹

—— Euronext 布魯塞爾

—— Euronext 里斯本

—— Euronext 巴黎

——赫爾辛基證券交易所

——香港交易所

——愛爾蘭證券交易所

——意大利證券交易所

—— Jasdaq 證券交易所

——韓國交易所

——倫敦證券交易所

——盧森堡證券交易所

——馬德里證券交易所

——墨西哥證券交易所

——名古屋證券交易所

——納斯達克證券市場

——紐約證券交易所

——新西蘭交易所

——大阪證券交易所

——奧斯陸證券交易所

——太平洋交易所

——費城證券交易所

——新加坡證券交易所

——泰國證券交易所

——斯德哥爾摩交易所
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——瑞士交易所

——東京證券交易所

——多倫多證券交易所

——維也納交易所有限公司

附件三

特定信貸評級機構名單及最低信貸評級要求

（ 供第九及十一款考慮 ）

債務證券

（ 最低信貸評級 ）

特定信貸評級機構 長期債務 短期債務

（須於一年或 （ 須於一年內

一年以後償還） 償還 ）

- 惠譽國際評級 BBB F2

- 評級投資訊息中心 A - a — 1

- 穆迪投資者服務公司 Baa2 Prime — 2

- 標準普爾公司 BBB A — 2

備註：發行的機構或受寄人應最少具備等同或高於此等最低

信貸的評級。低於同等的最低信貸評級將不被接納。

附件四

特定信貸評級機構名單及對銀行存款

所要求的最低信貸評級要求

（ 供第十五款考慮 ）

特定信貸評級機構 最低信貸評級

- 惠譽國際評級 F1

- 評級投資訊息中心 a —  1 +

- 穆迪投資者服務公司 Prime — 1

- 標準普爾公司 A — 1

備註：信用機構應最少具備等同或高於此等最低信貸的評

級。低於同等的最低信貸評級將不被接納。

（是項刊登費用為 $13,956.00）

— SWX Swiss Exchange;

— Tokyo Stock Exchange;

— Toronto Stock Exchange; e

— Wiener Börse AG;

Anexo III

Lista de empresas especializadas de «rating» e

respectivos graus mínimos de avaliação de risco
 (para os efeitos previstos nos números 9 e 11)

Obrigações
(Graus mínimos

Empresas
de avaliação de risco)

especializadas Dívida a Dívida a
de «rating» longo-prazo curto-prazo

(igual ou superior (inferior a
a um ano) um ano)

— Fitch Ratings BBB F2
— Rating &

Investment
Information, Inc. A - a - 1

— Moody’s
Investors Service,
Inc. Baa2 Prime - 2
— Standard &
Poor’s Corporation BBB A - 2

Nota: As entidades emitentes ou depositárias devem ter, pelo
menos, um rating reflectindo qualidade de crédito igual ou su-
perior a estes graus mínimos e, em simultâneo, nenhum rating
inferior aos mesmos graus.

Anexo IV

Lista de Empresas expecializadas de «rating» e
respectivos graus mínimos de avaliação de risco

admissíveis para depósitos bancários

(para os efeitos previstos no n.º 15)

Empresas especializadas Graus mínimos de
de «rating» avaliação de risco

— Fitch Ratings F1

— Rating & Investment
Information, Inc. a - 1 +

— Moody’s Investors Service, Inc. Prime -1

— Standard & Poor’s Corporation A - 1

Nota: As instituições de crédito devem ter, pelo menos, um
rating reflectindo qualidade de crédito igual ou superior a estes
graus mínimos e, em simultâneo, nenhum rating inferior aos
mesmos graus.

(Custo desta publicação $ 13 956,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 26 de Julho de 2005, e nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do
Regulamento Administrativo n.º 13/2002 que regulamenta o
regime de admissão e frequência do Curso de Formação de
Instruendos das Forças de Segurança de Macau, a lista dos re-
sultados finais da Junta de Inspecção Sanitária aos candidatos
ao 4.º CFI das FSM, encontra-se afixada no átrio da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, a fim de ser consultada, podendo os candida-
tos consultar o seu próprio resultado no «website» da DSFSM
(www.fsm.gov.mo).

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

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

(Custo desta publicação $ 881,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Avisos

Instrução técnica n.º 3/2005

Assunto: rotulagem de medicamentos

Ao abrigo dos poderes que me são conferidos no artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro, em defesa do
consumidor e para protecção da saúde pública, determina-se que:

1. As embalagens externas ou internas (caso não exista emba-
lagem externa) dos medicamentos a introduzir no mercado in-
terno da RAEM, devem conter, obrigatoriamente, as informa-
ções seguintes:

a) Nome do medicamento;

b) Forma farmacêutica;

c) Composição qualitativa e quantitativa;

d) O nome do laboratório fabricante e do país de origem ou o
nome do titular do registo na RAEM, no país de origem ou no
país de procedência e o nome do país;

e) Número do lote de fabrico;

f) Prazo de validade;

g) Condições de conservação especiais e precauções (se
aplicável); e

h) Número de registo no país de origem ou no país de proce-
dência (se aplicável).

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

摘錄自保安司司長於二零零五年七月二十六日之批示及按照

第13/2002號《規範澳門保安部隊保安學員培訓課程的錄取及修讀

制度》之行政法規第十四條第四款之規定，有關澳門保安部隊第

四屆保安學員培訓課程投考人體格檢驗總結果已張貼在位於兵營

斜巷之澳門保安部隊事務局大堂，以供參閱。投考人亦可於本局

網頁（www.fsm.gov.mo）查閱其本人成績。

二零零五年八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 $881.00）

衛  生  局

通 告

技術性指示第 3/2005 號

事由：藥品（西藥）包裝的標籤規定

根據九月十九日第 58/90/M 號法令第七十七條所賦予之權

限，為了維護公眾健康、保障消費者， 現決定如下：

1. 進入澳門特別行政區市場之所有藥品，其外包裝或內包裝

（倘若無外包裝時）上必須標明以下資料：

a. 藥品名稱；

b. 劑型；

c. 活性成份及其含量；

d. 製造商或澳門特別行政區/原產國/來源國的產品註冊持有

人的名稱及其所在地；

e. 貨物製造批號；

f. 有效日期；

g. 特別貯存條件及注意事項（如適用者） ；

h. 原產國或來源國之註冊編號（如適用者） 。
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2. Caso a embalagem externa do medicamento seja a que é
dispensada ao público, a respectiva embalagem interna deve
conter, pelo menos, o nome do medicamento e o número do
lote de fabrico.

3. No caso do medicamento comercializado ser dispensado em
unidades, a embalagem final que é entregue ao público deve,
pelo menos, indicar o nome do medicamento, o número do lote
e o prazo de validade.

4. As informações referidas nas alíneas a) a g) do n.º 1, n.os 2 e
3, devem estar impressas nas embalagens externas ou internas
(caso não exista embalagem externa), antes da chegada dos me-
dicamentos na RAEM. O número de registo no país de origem
ou de procedência pode ser colocado por etiqueta autocolante.

5. As informações referidas no n.º 1 e os folhetos informativos
devem apresentar-se obrigatoriamente numa das três línguas
seguintes: chinês, português ou inglês. No caso dos medicamen-
tos serem rotulados noutra língua que não as três indicadas, será
permitido ao importador a colocação de etiqueta autocolante
na embalagem externa com as informações referidas no n.º 1,
bem como a adição de um folheto informativo, em chinês, por-
tuguês ou inglês. Esta adição deverá ser previamente autoriza-
da pelo fabricante do medicamento e verificada pelo Departa-
mento de Assuntos Farmacêuticos.

6. É revogada a Instrução Técnica n.º 3/2000, de 23 de No-
vembro de 2000.

7. Esta instrução técnica entra em vigor na data da sua publi-
cação em Boletim Oficial.

Serviços de Saúde, aos 27 de Julho de 2005.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Instrução técnica n.º 4/2005

Assunto: rotulagem dos medicamentos tradicionais

Ao abrigo dos poderes que me são conferidos no n.º 3 do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 53/94/M, de 14 de Novembro, em de-
fesa do direito do consumidor e para protecção da saúde pública,
determina-se que:

1. As embalagens externas ou internas (caso não exista emba-
lagem externa) dos medicamentos tradicionais a introduzir no
mercado interno da RAEM, devem conter, obrigatoriamente,
as informações seguintes:

a) Nome do medicamento;

b) Forma Farmacêutica;

c) Fórmula do medicamento e percentagem de cada ingre-
diente (composição quantitativa e qualitativa);

d) O nome do laboratório fabricante e do país de origem ou o
nome do titular do registo na RAEM, no país de origem ou no
país de procedência e o nome do país;

e) Número do lote de fabrico;

f) Prazo de validade expresso pelo mês e ano, e de duração
não superior a cinco anos;

2. 倘若以具有外包裝的藥品作為向公眾供應的最終零售包

裝， 其內包裝上最少也須標明藥品名稱及貨物製造批號。

3. 倘若具有外包裝的藥品是以分拆方式零售， 則其向公眾供

應的最終零售包裝最少也須標明藥品名稱、貨物製造批號及有效

日期。

4. 上述第 1 點 a 至 g 項以及第 2 、 3 點所列資料，須於藥品到

達本地區時， 以印刷方式標示在其外包裝或內包裝上（倘若無外

包裝時）， 而原產國或來源國之註冊編號則可以黏貼方式標示。

5. 上述第 1 點所列的資料，必須以中、葡或英文其中一語言

標示。倘若藥品的標籤以其他語言繕寫而非上述指定者， 則允許

藥物進口及批發商號在獲得製造商的預先授權， 並經藥物事務廳

核准後， 可用中、葡或英文把第1點所列之資料以標籤貼於外包

裝上及加入包裝內說明書。

6. 廢除二零零零年十一月二十三日發出之技術性指示第

3/2000 號。

7. 本技術性指示於《澳門特別行政區公報》中公佈之日起生

效。

二零零五年七月二十七日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $2,447.00）

技術性指示第 4/2005 號

事由 ： 中成藥及傳統藥物包裝的標籤規定

根據十一月十四日第 53/94/M 號法令第十八條第三款所賦予

本人的權限，為了維護公眾健康、保障消費者，現決定如下：

1. 進入澳門特別行政區市場之所有中成藥及傳統藥物，其外

包裝或內包裝（倘若無外包裝時）上必須標明以下資料：

a. 藥品名稱；

b. 劑型；

c. 藥品配方及成份的百分比 （活性成份及其含量）；

d. 製造商或澳門特別行政區/原產國/來源國的產品註冊持有

人的名稱及其所在地；

e. 貨物製造批號；

f. 有效期限，必須標示至Χ年Χ月並不得超過五年；
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g) Condições de conservação especiais e precauções (se
aplicável); e

h)  Número de registo no país de origem ou de procedência
(se aplicável).

2. Caso a embalagem externa do medicamento seja a que é
dispensada ao público, a respectiva embalagem interna deve
conter, pelo menos, o nome do medicamento e o número do
lote de fabrico.

3. No caso do medicamento ser dispensado em unidades, a
embalagem final que é entregue ao público deve, pelo menos,
indicar o nome do medicamento, o número de lote de fabrico e
o prazo de validade.

4. As informações referidas nas alíneas a) a g) do n.º 1, n.os 2 e
3, devem estar impressas nas embalagens externas ou internas
(caso não exista embalagem externa), antes da chegada dos me-
dicamentos na RAEM. O número de registo no país de origem
ou de procedência pode ser colocado por etiqueta autocolante.

5. As informações referidas no n.º 1 e os folhetos informativos
devem apresentar-se obrigatoriamente numa das três línguas
seguintes: chinês, português ou inglês. No caso dos medicamen-
tos serem rotulados noutra língua que não as três indicadas, será
permitido ao importador a colocação de etiqueta autocolante
na embalagem externa com as informações referidas no n.º 1,
bem como a adição de um folheto informativo, em chinês, por-
tuguês ou inglês. Esta adição deverá ser previamente autoriza-
da pelo fabricante do medicamento e verificada pelo Departa-
mento de Assuntos Farmacêuticos.

6. Não sendo indicada, na embalagem externa, a fórmula com-
pleta do medicamento e percentagem de cada ingrediente, deve
esta informação ser apresentada em declaração, emitida pelo
fabricante.

7. Não sendo indicada, nas embalagens externas dos medica-
mentos tradicionais chineses, a respectiva fórmula e percenta-
gem de cada ingrediente na língua chinesa, esta informação deve
ser apresentada em declaração emitida pelo fabricante.

8. É revogada a Instrução Técnica n.º 2/2004, emitida no dia 6
de Outubro de 2004.

9. Esta instrução técnica entra em vigor na data da sua publi-
cação em Boletim Oficial.

Serviços de Saúde, aos 27 de Julho de 2005.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 2 750,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de regime

g. 特別貯存條件及注意事項（如有需要者）；

h. 原產國或來源國之註冊編號（如適用者）。

2. 倘若以具有外包裝的藥品作為向公眾供應的最終零售包

裝，其內包裝上最少也須標明藥品名稱及貨物製造批號。

3. 倘若具有外包裝的藥品是以分拆方式零售，則其向公眾供

應的最終零售包裝最少也須標明藥品名稱、貨物製造批號及有效

期限。

4. 上述第 1 點 a 至 g 項以及第 2 、 3 點所列資料，須於藥品到

達本地區時，以印刷方式標示在其外包裝或內包裝上（倘若無外

包裝時），而原產國或來源國之註冊編號則可以黏貼方式標示。

5. 上述第 1 點所列的資料，必須以中、葡或英文其中一語言

標示。倘若藥品的標籤以其他語言繕寫而非上述指定者，則允許

藥物進口及批發商號在獲得製造商的預先授權，並經藥物事務廳

核准後，可用中、葡或英文把第1 點所列之資料以標籤貼於外包

裝上及加入包裝內說明書。

6. 倘若藥品外包裝上沒有標明完整藥品配方及成份的百分

比，則需呈交由廠方提供有關藥品配方成份百分比的聲明書。

7. 倘若中成藥包裝上未用中文標示藥品配方及成份的百分

比，則需呈交由廠方提供有關中文名稱聲明書。

8. 廢止二零零四年十月六日發出之技術性指示第02/2004號。

9. 本技術性指示於《澳門特別行政區公報》中公佈之日起生

效。

二零零五年七月二十七日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $2,750.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補編制內專業技術員組別一般制度職程第一職階

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
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《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審查、有限制方式進

行普通晉升開考的招考通告。現公佈應考人評核成績如下：

應考人： 分

鄭泳賢 ......................................................................................... 7.25

（經二零零五年七月二十八日社會文化司司長的批示確認）

二零零五年七月七日於旅遊局

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）

公 告

茲通知，根據十二月二十八日第62/98/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》的規定，以文件審查及有限制的方式為旅遊局的公務員進

行普通晉升開考，以填補旅遊局人員編制內技術人員組別第一

職階首席技術員一缺。

上述開考之通告已張貼在宋玉生廣場335-341號“獲多利大

廈”十二樓旅遊局行政暨財政處。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辦公日起計十天內遞

交。

二零零五年八月四日於旅遊局

代局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,018.00）

體 育 發 展 局

名 單

體育發展局為填補編制翻譯員組別第一職階顧問翻譯員一

缺，經於二零零五年六月十五日第二十四期《澳門特別行政區公

geral do grupo técnico-profissional do quadro de pessoal da Di-
recção dos Serviços de Turismo, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Cheang Weng In .................................................................. 7,25

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Julho de 2005).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 7 de Julho de 2005.

O Júri:

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

Vogais: Olívia Maria de Almeida Xavier, técnica superior asse-
ssora; e

Ho Wai, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, apenas para os funcionários
da Direcção dos Serviços de Turismo, nos termos definidos no
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/
/M, de 28 de Dezembro, para o preenchimento de uma vaga de
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de regime geral do gru-
po técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Turismo.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira da
Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos
D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, e
que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 4 de Agosto de 2005.

A Directora dos Serviços, substituta, Maria Helena de Senna
Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Listas

Classificativa do único candidato admitido e aprovado no con-
curso comum, documental,  de acesso, condicionado, para o pre-
enchimento de uma vaga de intérprete-tradutor assessor, 1.º
escalão, do grupo de interpretação e tradução do quadro de pes-
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soal do Instituto do Desporto, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2005:

Candidato aprovado: valores

Leong Oi Leng .................................................................... 8,41

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, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da
data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Agosto de 2005).

Instituto do Desporto, aos 29 de Julho de 2005.

O Júri:

Presidente: Vong Iao Lek, presidente, substituto, do ID.

Vogais efectivos: Tong Wai Leong, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira; e

Gabriel Simão Marques da Costa, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

Classificativa do único candidato admitido e aprovado no con-
curso comum, documental, de acesso, condicionado, para o pre-
enchimento de uma vaga de técnico principal, 1.º escalão, do
grupo técnico do quadro de pessoal do Instituto do Desporto,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho
de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Choi U San ........................................................................... 7,46

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, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da
data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Agosto de 2005).

Instituto do Desporto, aos 29 de Julho de 2005.

O Júri:

Presidente, substituto: Tong Wai Leong, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogal efectivo: Gabriel Simão Marques da Costa, técnico su-
perior assessor.

Vogal suplente: Pun Weng Kun, chefe da Divisão de Desen-
volvimento Desportivo, substituto.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

報》第二組刊登以文件審閱、有限制方式進行普通晉升開考的招

考公告。現公佈獨一合格應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

梁愛玲 ................................................................................... 8.41

按十二月二十一日第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，應考人可自本名單於《澳門特

別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起訴願。

（經社會文化司司長於二零零五年八月三日的批示確認）

二零零五年七月二十九日於體育發展局

典試委員會：

主席：體育發展局代局長 黃有力

正選委員：行政暨財政處處長 唐偉良

顧問高級技術員 Gabriel Simão Marques da

Costa

（是項刊登費用為 $1,321.00）

體育發展局為填補編制技術員組別第一職階首席技術員一

缺，經於二零零五年六月十五日第二十四期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制方式進行普通晉升開考的招

考公告。現公佈獨一合格應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

徐如珊 ................................................................................... 7.46

按十二月二十一日第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，應考人可自本名單於《澳門特

別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起訴願。

（經社會文化司司長於二零零五年八月三日的批示確認）

二零零五年七月二十九日於體育發展局

典試委員會：

代主席：行政暨財政處處長 唐偉良

正選委員：顧問高級技術員 Gabriel Simão Marques da

Costa

候補委員：體育發展處代處長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,184.00）
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 2/PAT/2005

Faz-se público que, de acordo com o despacho de 28 de Julho
de 2005, do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e
Cultura, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação
dos Serviços de Gestão da Residência de Estudantes do Instituto
Politécnico de Macau, sita no terraço do 2.º piso do Edifício Nam
Ngon, na Rua de Paris, n.º 242». O prazo de duração da prestação
dos serviços é de vinte e um meses, contado desde 1 de Novem-
bro de 2005 a 31 de Julho de 2007.

O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-
-se disponíveis, para efeitos de consulta e aquisição, durante o
horário de expediente, na Divisão de Aprovisionamento e Patri-
mónio do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís
Gonzaga Gomes, em Macau, a partir da data de publicação deste
anúncio.

As propostas do concurso são válidas até cento e oitenta dias,
contados a partir da data de abertura das mesmas.

Os concorrentes devem entregar as suas propostas do concur-
so na Divisão de Aprovisionamento e Património do Instituto
Politécnico de Macau, dentro do horário normal de expediente,
até às 17,45 horas do dia 24 de Agosto de 2005.

Devem os concorrentes prestar uma caução provisória, no va-
lor de $ 40 000,00 patacas, mediante depósito no Serviço de Con-
tabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico de Macau, ou me-
diante garantia bancária.

A abertura das propostas do concurso realizar-se-á no Anfi-
teatro II, 1.º andar do Novo Edifício do Instituto Politécnico de
Macau, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, pelas 10,00
horas do dia 25 de Agosto de 2005.

Instituto Politécnico de Macau, aos 10 de Agosto de 2005.

O Presidente do Instituto, Lei Heong Iok.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Julho de 2005, se
acham abertos os concursos comuns, de acesso, documentais,
condicionados aos funcionários do Instituto de Formação
Turística, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, para o
preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal des-
te Instituto:

澳 門 理 工 學 院

公 告

第 02/PAT/2005 號公開招標

茲公佈，根據社會文化司司長於二零零五年七月二十八日作

出的批示，現為“位於澳門新口岸巴黎街 242 號南岸花園二樓平

台澳門理工學院南岸學生宿舍提供的管理服務”進行公開招標。

服務為期二十一個月，由二零零五年十一月一日至二零零七年七

月三十一日止。

在本公告刊登之日起，有意競投人可在辦公時間內前往高美

士街澳門理工學院儲備供應暨財產處查閱及索取有關招標章程和

承投規則。

投標書的有效期為 180 日，由開啟投標書當日起計算。

競投人須在二零零五年八月二十四日下午五時四十五分截標

日前，將投標書交到澳門理工學院儲備供應暨財產處，並須繳交

澳門幣肆萬元（$ 40,000.00）的臨時保證金。臨時保證金的繳交方

式得透過現金存款至澳門理工學院會計及出納部或以銀行擔保的

方式繳付。

開啟投標書定於二零零五年八月二十五日早上十時在羅理基

博士大馬路澳門理工學院綜合樓 1 樓演講廳 II 舉行。

二零零五年八月十日於澳門理工學院

院長 李向玉

（是項刊登費用為 $1,566.00）

旅 遊 學 院

公 告

 茲特公佈，按照社會文化司司長二零零五年七月二十八日之

批示，以及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》的規定，現通過文件審閱及有限制的方式進行一般晉升開

考，對象為旅遊學院公務員，以填補本學院人員編制內以下空

缺：
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Um lugar de técnico auxiliar principal, 1.º escalão; e

Um lugar de primeiro-oficial, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados no Serviço de Apoio Administra-
tivo e Financeiro deste Instituto, sito na Colina de Mong-Há, e
que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

Instituto de Formação Turística, 1 de Agosto de 2005.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Avisos

Aviso n.º 1/2005

Nos termos da alínea 3) do artigo 3.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 28/2003, a directora da Capitania dos Portos man-
da publicar o presente aviso.

1. Os seguintes locais da fronteira marítima podem ser utiliza-
dos provisoriamente como locais para a realização de operações
de comércio externo, com a seguinte finalidade:

1) Cais provisório adjacente do Centro Logístico (1.ª fase) que
se destina apenas à empreitada de construção de campo de fute-
bol a nordeste da Cotai (Universidade de Ciência e Tecnologia
de Macau);

2) Superfície do mar adjacente da Ponte Lótus (zona B), que
se destina apenas às obras de terraplenagem e de tapumes —
Estrada da Baía da Nossa Senhora da Esperança/Av. Marginal
Flor de Lótus — COTAI;

3) Superfície do mar, no âmbito da execução das obras de ater-
ro e diques do Novo Terminal Marítimo da Taipa, que se desti-
na à empreitada de aterro e diques do Novo Terminal Marítimo
da Taipa;

4) Superfície do mar, na zona adjacente do Estacionamento
Sul do Aeroporto Internacional de Macau (AIM), que se desti-
na às obras empreitadas de construção da extensão do estacio-
namento sul (2.ª fase) no AIM;

5) Superfície do mar, no âmbito da execução das obras em-
preitadas de Reformulação da Rotunda Ferreira do Amaral e
Acessos, que se destina às obras empreitadas de Reformulação
da Rotunda Ferreira do Amaral e Acesso;

6) Superfície do mar, no âmbito da execução das obras em-
preitadas (2.ª fase) de construção de aterro na zona leste do Ist-
mo em Cotai, que se destina às obras empreitadas (2.ª fase) de
construção de aterro na zona leste do Istmo em Cotai.

第一職階首席助理技術員一缺；

第一職階一等文員一缺。

上述開考通告已張貼於望廈山本學院行政暨財政輔助部。有

意報考者請自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》後第一個辦

公日起十日內遞交有關資料。

二零零五年八月一日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $1,224.00）

港 務 局

通 告

第 1/2005 號通告

按照第28/2003號行政法規第三條（三）項的規定，港務局局

長發佈本通告。

一、指定下列臨時性對外貿易海上口岸及其用途：

（一）鄰近物流中心（第一期）之臨時碼頭，僅用於路城

東北面（澳門科技大學）足球場建造工程；

（二）蓮花大橋旁海面（B區），僅用於路城鄰近望德聖母

灣大馬路及蓮花海濱大馬路地段內第一期地盤平整及部份圍板工

程；

（三）仔新碼頭填土及堤堰建造承包工程施工範圍附近海

面，僅用於仔新碼頭填土及堤堰建造承包工程；

（四）澳門國際機場南停機坪側，僅用於澳門國際機場南停

機坪第二期建造工程；

（五）亞馬喇迴旋處及通道改建工程施工範圍附近海面，僅

用於亞馬喇迴旋處及通道改建工程；

（六）路城連貫公路東側區域填土建造工程之第二期工程

施工範圍附近海面，僅用於路城連貫公路東側區域填土建造工

程之第二期工程。
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2. O prazo de validade dos locais acima referidos expira quan-
do chegar a data de conclusão das correspondentes obras.

3. É indicado o Cais da Fábrica de Cimentos de Macau em
Coloane como a fronteira marítima que se destina temporaria-
mente à operação de descarga de areia, com o prazo de validade
até 25 de Setembro de 2005.

4. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Capitania dos Portos, aos 22 de Julho de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 2 075,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Transportes e Obras Públicas, de 26 de Maio de 2005, se
acha aberto o concurso comum, de ingresso, de prestação de pro-
vas, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração 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 preen-
chimento de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, do grupo de pessoal técnico superior, área de informática,
do quadro de pessoal da Capitania dos Portos.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de pro-
vas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candidaturas,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

O concurso é válido durante um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa, para o preenchimento do lugar
existente e do que vier a vagar durante o prazo da sua validade.

2. Condições de candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se todos os residentes permanentes da  RAEM
que, até ao termo do prazo de apresentação de candidatura, pre-
encham os requisitos previstos no artigo 10.º e seguidos artigos
sobre condições gerais de provimento para o exercício de funções,
do ETAPM, e que estejam habilitados:

a) Em licenciatura na área informática; ou

b) Em licenciatura noutras áreas correspondentes, recebendo
formação profissional na área informática com experiência de
programação informática.

2.2. Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessária
a apresentação do original para confirmação);

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações exigi-
das no presente aviso (é necessária a apresentação do original
para confirmação);

二、上款所作的各項指定僅在相應的工程期間內有效。

三、指定路環澳門水泥廠碼頭為臨時性對外貿易海上口岸，

用於卸沙活動，有效期至二零零五年九月二十五日。

四、本通告自公佈之翌日起生效。

二零零五年七月二十二日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $2,075.00）

按照二零零五年五月二十六日運輸工務司司長的批示，以及

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》的規定，

現通過考試方式進行普通入職開考，以填補港務局人員編制內高

級技術員組別資訊範疇的第一職階二等高級技術員一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行，開考報名表應自本通告於

《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個辦公日起計二十天

內遞交。

為填補現職位及將在有效期內出現的空缺，本開考的有效期

自考試成績公佈之日起計一年內有效。

2. 報考條件

2. 1. 報考人

凡屬澳門特別行政區永久性居民，且於遞交報名表的限期前

符合經十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第十條以及緊接幾條有關擔任公職的任用要件，

以及具備下列學歷之人士均可報考：

a）具備資訊領域學士學位；或

b）具備其他相關學科之學士學位，並經接受屬資訊領域之

專業培訓及具有編寫程式的工作經驗。

2. 2. 應遞交的文件

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；
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c) Nota curricular;

d) Para os candidatos vinculados à função pública é necessá-
ria a apresentação do registo biográfico, emitido pelo respecti-
vo Serviço, donde constem, designadamente, os cargos anterior-
mente exercidos, a carreira e a categoria que detêm, a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria, na função pública e as classi-
ficações de serviço, relevantes para a apresentação a concurso.

Os candidatos pertencentes à Capitania dos Portos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas
a), b) e d) do ponto 2.2., se os mesmos se encontrarem arquiva-
dos nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso,
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição de
concurso.

3. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento do
impresso a que se refere o n.º 2 do artigo 52.º do ETAPM (exclu-
siva da Imprensa Oficial), acompanhando os respectivos documen-
tos, os quais devem ser entregues, até ao termo do prazo fixado
e durante as horas normais de expediente, no Departamento de
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de
Apoio Administrativo da Capitania dos Portos, sita na Rampa
da Barra, Quartel dos Mouros.

4. Conteúdo funcional

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deve possuir pro-
ficiência para desempenhar com independência funções relati-
vas à consulta, investigação, pesquisa, criatividade e coordenação,
com base na adaptação de métodos e processos científicos, vi-
sando dar colaboração aos superiores na tomada de decisões.

5. Vencimento

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice
430 da tabela indiciária de vencimentos constante do mapa 3,
anexo I ao Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro.

6. Método de selecção

6.1. A selecção será feita mediante prestação de prova de co-
nhecimentos (1.ª fase), que revestirá a forma de prova escrita,
com a duração máxima de três horas, complementada por análi-
se curricular e entrevista profissional (2.ª fase), ponderadas da
seguinte forma:

1.ª fase: Prova de conhecimento — 50%;

2.ª fase: Entrevista profissional — 30%; e

              Análise curricular — 20%.

6.2. A prova de conhecimento é eliminatória, só terão acesso
à 2.ª fase os candidatos que obtenham, pelo menos, cinco valo-
res nessa prova, numa escala de 0/10 valores.

6.3. Tendo em conta as características das exigências funcio-
nais, a entrevista profissional visa confirmar e avaliar as condi-
ções profissionais dos candidatos, nos termos das habilitações e
experiências profissionais. A análise curricular é feita mediante
a ponderação das habilitações académicas e profissionais, clas-

c）履歷；

d）與公職有聯繫的投考人須遞交其任職部門發出的個人紀

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。

投考人如屬港務局人員，且有關文件已存於其個人檔案內，

得豁免遞交 2. 2. 中的 a）、 b）和 d）項中所指的文件，但須在開

考報名表上明確聲明。

3. 報名方式及地點

報考人須填妥《澳門公共行政工作人員通則》第五十二條第

二款所指的表格（可於印務局購買），連同倘有的有關文件於指

定期限及辦公時間內遞交至媽閣斜坡港務局（水師廠）行政及財

政廳 / 行政處 / 行政輔助科。

4. 職務性質

 第一職階二等高級技術員須具專業技能以便在科學技術之方

法及程序上能獨立並盡責執行資訊領域之諮詢、調查、研究、創

造及配合方面之職務，旨在協助上級作出決策。

5. 薪俸

按十二月二十一日第 86/89/M 號法令附件一表三之薪俸索引

表，第一職階二等高級技術員之薪俸點為 430 點。

6. 甄選方式

6. 1. 甄選將分兩階段進行：不超過三個小時以筆試形式進行

的知識考試（第一階段），並輔以專業面試及履歷分析作補充

（第二階段）。評分比例如下：

第一階段：知識考試（50%）

第二階段：專業面試（30%）及履歷分析（20%）

6. 2. 知識考試採取淘汰方式進行，並以0至10分表示；只有

在知識考試中取得不少於 5 分之投考人才能進入第二階段。

6. 3. 專業面試是根據職務要求之特點，確定及評估與投考人

之專業資歷及專業經驗有關之專業條件。履歷分析是透過衡量投

考人之學歷資格、專業資格、工作評核、專業資歷、專業經驗、
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sificação de serviço, qualificação e experiência profissionais, su-
cesso de trabalho e formação complementar profissional, de for-
ma a avaliar a capacidade dos candidatos para desempenhar as
funções definidas.

7. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos jurídicos:

I. Lei Básica da RAEM;

II. Código do Procedimento Administrativo;

III. Regime Jurídico da Função Pública de Macau;

IV. «Organização e funcionamento da Capitania dos Portos»,
aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2005.

b) Conhecimentos profissionais:

I. Análise de sistema informático;

II. Análise e gestão da rede;

III. Gestão e instalação de servidor;

IV. Gestão de base de dados;

V. Intranet e internet;

VI. Segurança da rede;

VII. Programação.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta os
diplomas legais relativos às matérias indicadas, na prova de co-
nhecimento jurídico.

8. Legislação aplicável

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

9. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Tang Ieng Chun, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Chan Hou Wo, chefe de divisão; e

Mak Un Pong, técnico superior principal.

Vogais suplentes: Ng Tak Long, técnico superior assessor; e

Sam Kin Long, técnico superior de 1.ª classe.

Capitania dos Portos, aos 27 de Julho de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 5 914,00)

傑出之工作成果及職業補充培訓，以審核其擔任特定職務之能

力。

7. 考試大綱

考試範圍如下：

a）法律知識：

I. 《澳門特別行政區基本法》；

II. 《行政程序法典》；

III. 《澳門公職法律制度》；

IV. 第 4/2005 號行政法規《港務局的組織及運作》。

b）專業知識：

I. 資訊系統分析；

II. 網絡分析及管理；

III. 伺服器管理及架設；

IV. 數據庫管理；

V. 內聯網及互聯網；

VI. 網絡保安；

VII. 編程。

應考人在知識考試時，只可參閱有關上述之法律知識部份所

列之法規。

8. 適用法例

本開考由現行的《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 鄧應銓

正選委員：處長 陳浩和

首席高級技術員 麥遠邦

候補委員：顧問高級技術員 吳德龍

一等高級技術員 岑健龍

二零零五年七月二十七日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $5,914.00）
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補人員編制內氣象高級技術員職程之

第一職階首席氣象高級技術員一缺，經於二零零五年六月十五日

第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、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

黎志豪 ......................................................................................... 7.72

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 號法令修改的《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。

（經二零零五年七月二十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零零五年八月四日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：氣候暨大氣環境中心主任 湯仕文

委員：地震監察中心主任 陳國耀

   首席氣象高級技術員 劉英偉

（是項刊登費用為 $1,429.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

“路環污水處理站第二期設計及建造”

國際公開招標資格預審

標的：選出最多五位競投人，以便在下一個階段，為提交有

關“路環污水處理站第二期設計及建造”的標書時接受諮詢。

底價：不適用。

結束期：不適用。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de meteorologista principal, 1.º escalão, da carreira de meteoro-
logista, do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, aberto por aviso cujo anúncio foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2005:

Candidato aprovado: valores

Lai Chi Hou ......................................................................... 7,72

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 as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 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 os

Transportes e Obras Públicas, de 28 de Julho de 2005).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 4 de
Agosto de 2005.

O Júri:

Presidente: Tong Si Man, chefe do Centro de Clima e Ambi-
ente Atmosférico.

Vogais: Chan Koc Io, chefe do Centro de Vigilância Sísmica; e

Lao Ieng Wai, meteorologista principal.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

«Concepção e Construção da Segunda Fase da Estação de

Tratamento de Águas Residuais de Coloane»

Concurso público internacional de pré-qualificação

Objecto: selecção de um máximo de 5 (cinco) concorrentes
que serão consultados na fase seguinte para apresentarem pro-
postas relativas à Concepção e Construção da Segunda Fase da
Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane.

Preço base: não aplicável.

Prazo de conclusão: não aplicável.
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Condições de admissão: podem concorrer empresas ou asso-
ciações de empresas em conformidade com a lei em vigor na
Região Administrativa Especial de Macau.

Caução do concurso: deve ser prestada uma caução do con-
curso no montante de $ 2 000 000,00 (dois milhões de patacas),
mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-cau-
ção, em formato de acordo com a lei aplicável.

Garantia de execução: não aplicável.

Local, dia e hora limite de apresentação das propostas: GDI
— Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong,
10.º andar, E/F, em Macau, até às 17,00 horas do dia 29 de Setem-
bro de 2005. A proposta deve ser escrita numa das línguas ofi-
ciais da RAEM ou em inglês.

Local, dia e hora do acto público do concurso: GDI — Gabi-
nete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Ave-
nida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar,
E/F, em Macau, no dia 30 de Setembro de 2005, pelas 10,00 horas.

Assistência ao acto público de abertura das propostas: pode-
rão intervir no acto público de abertura das propostas represen-
tantes dos concorrentes, desde que se encontrem devidamente
credenciados para os representar.

Prazo de validade das propostas: as propostas serão válidas
por um período de 120 (cento e vinte)  dias, contados da data de
encerramento do acto público do concurso.

Critérios de apreciação das propostas:

a) Experiência do concorrente em trabalhos de natureza e com-
plexidade similar;

b) Organização e capacidade técnica das equipas propostas
para o desenvolvimento dos projectos, estudos, execução dos
trabalhos;

c) A tecnologia proposta;

d) O planeamento e faseamento propostos; e

e) O prazo de conclusão proposto para cada uma das fases dos
trabalhos.

As normas reguladoras do concurso podem ser examinadas
nas instalações do GDI — Gabinete para o Desenvolvimento de
Infra-estruturas, sitas na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edi-
fício Nam Kwong, 10.º andar — E/F — Macau, durante o horá-
rio de expediente, podendo ser obtidas cópias daquelas normas
até ao dia 19 de Agosto de 2005, mediante o pagamento da im-
portância de $ 3 000,00 (três mil patacas), em dinheiro.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 10
de Agosto de 2005.

O Coordenador do Gabinete, António José Castanheira Lou-
renço.

(Custo desta publicação $ 2 884,00)

參加條件：企業或聯營公司可根據澳門特別行政區現行法律

規定投標。

競投擔保金：應提交競投擔保金，金額為 $ 2,000,000.00（澳

門幣貳佰萬元整），可以提供現金存款或以符合法定規格的銀行

擔保書或保險擔保書。

施工擔保金：不適用。

交標地點、日期及時間：

地點：建設發展辦公室，澳門羅理基博士大馬路南光大廈十

樓 E/F 座。

日期及時間： 於二零零五年九月二十九日下午五時前。標書

應以澳門特別行政區任一官方語文或英文撰寫。

開標地點、日期及時間：

地點：建設發展辦公室，澳門羅理基博士大馬路南光大廈十

樓 E/F 座。

日期及時間 ： 二零零五年九月三十日上午十時。

出席開標活動：准許競投人或其法定代表出席開標活動，為

此可要求提交有關的授權書。

標書有效期：有效期由開標結束日起計120（一百二十）天。

標書的評核標準：

a） 競投人在具同類性質和複雜性的工程中的經驗；

b） 為開展設計、研究和施工所組建的工作隊伍的組織和技術

能力；

c） 建議採用的技術；

d） 所建議的工作規劃和分期；

e） 所建議的每個工作階段的完成期限。

有關招標規則可於辦公時間內到位於澳門羅理基博士大馬路

南光大廈十樓 E/F 座之建設發展辦公室參閱，亦可於二零零五年

八月十九日以前，以現金支付 $3,000.00（澳門幣仟元整），索

取有關規則的副本。

二零零五年八月十日於建設發展辦公室

辦公室主任 羅定邦

（是項刊登費用為 $2,884.00）


