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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

http://www.customs.gov.mo

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo

Senhor Secretário para a Segurança, de 13 de Março de 2006, se
acha aberto o concurso de acesso, de prestação de provas, nos
termos do disposto no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração 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, conjugado com o
disposto na Lei n.º 3/2003, e no Regulamento Administrativo
n.º 1/2004, para a admissão dos candidatos considerados aptos,
com destino à frequência do curso de formação, com vista ao
preenchimento de nove lugares de inspector alfandegário, 1.º
escalão, da carreira geral de base do quadro de pessoal alfande-
gário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Es-
pecial de Macau:

1. Fases do concurso de acesso

(1) Concurso de admissão ao curso de formação; e

(2) Curso de formação (número de vagas para a frequência
do curso é de onze).

2. Tipo de concurso, prazo de candidatura e de validade

Trata-se de concurso de acesso, de prestação de provas. O
prazo para a apresentação da ficha de inscrição em concurso é
de vinte dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau. O prazo de validade esgota-se com o
preenchimento dos lugares postos a concurso.

3. Condições de candidatura

(1) Candidatos:

Podem candidatar-se a este concurso os indivíduos que, até
ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, reúnam as
condições gerais de acesso estipuladas no artigo 17.º da Lei
n.º 3/2003.

(2) Documentos a apresentar:

a) Ficha de inscrição em concurso; e

b) Fotocópia do certificado de habilitação académica (quando
for necessário) monstre o original no tempo de apresentação.

4. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento da
ficha de inscrição em concurso, devendo o mesmo ser entregue
na Divisão de Recursos Humanos, no Edifício dos Serviços de
Alfândega, localizado na Rua S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I,
SW, Barra, no prazo do tempo indicado e nas horas de expediente,
acompanhado do certificado de habilitação académica (quando
for necessário). (a ficha de inscrição adquirida na subunidade
orgânica dos Serviços de Alfândega ou download através do
website: http://www.customs.gov.mo)
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5. Método de selecção

(1) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, os
métodos de selecção a utilizar no concurso de admissão ao cur-
so de formação são os seguintes, cada um dos métodos de selec-
ção tem carácter eliminatório, salvo a entrevista profissional e a
avaliação curricular:

– Prova de conhecimentos;

– Exame médico;

– Prova física;

– Exame psicológico;

– Entrevista profissional; e

– Avaliação curricular.

(2) O método de selecção mencionado é ponderado da seguinte
forma que é considerada como a classificação final:

– Prova de conhecimentos .............................................. 30%;

– Entrevista profissional ................................................. 30%;

– Exame psicológico ........................................................ 10%; e

– Avaliação curricular ..................................................... 30%.

6. Admissão ao curso de formação

Os candidatos aprovados no concurso de admissão ao curso
de formação são admitidos ao curso de formação segundo a or-
dem da respectiva lista de classificação e de acordo com os nú-
meros de vagas existentes indicados no n.º 2 do ponto 1.

7. Composição do júri

Presidente: Chau Kin Oi, intendente alfandegária.

Vogais efectivos: Lam I Mei, inspectora alfandegária; e

 Chau Kun Iok, inspector alfandegário.

Vogais suplentes: Wong Man Pan, inspectora alfandegária; e

Kong Hong, inspectora alfandegária.

Quanto aos critérios relativos ao exame médico e à prova física,
pode consultar o Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 12, I Série, ou Despacho do Secretário para
a Segurança n.º 12/2006, transcrito na Ordem de Serviço n.º 12,
datado de 23 de Março de 2006, ou através do website nestes
Serviços: http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 23 de Março de 2006.

O Director-geral, Chôi Lai Hang.

(Custo desta publicação $ 4 176,00)
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Vilas, Arnaldo .................................................................. 8.18

8.14

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Listas

Classificativa do único candidato ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de intérprete-tradutor chefe 1.º escalão, da carreira de
interpretação e tradução do quadro de pessoal dos Serviços de
Apoio à Assembleia Legislativa, aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial  da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 48, II Série, de 30 de Novembro de 2005:

Candidato aprovado: valores

Vilas, Arnaldo ..................................................................... 8,18

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 redacção
que lhe foi dada 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 deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia

Legislativa, de 16 de Março de 2006).

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 24 de Março
de 2006.

O Júri:

Presidente: Celina Silva Dias Azedo, secretária-geral.

Vogais: Ieong, Soi U, secretária-geral adjunta; e

Raquel de Fátima, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Classificativa do único candidato admitido ao concurso
comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico auxiliar especialista 1.º escalão,
da carreira técnico-profissional do quadro de pessoal dos Servi-
ços de Apoio à Assembleia Legislativa, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial  da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 48, II Série, de 30 de Novembro de 2005:

Candidato aprovado: valores

Da Silva Leong, Joaquim ................................................... 8,14

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 redacção
que lhe foi dada 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 deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia

Legislativa, de 16 de Março de 2006).

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 24 de Março
de 2006.
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O Júri:

Presidente: Celina Silva Dias Azedo, secretária-geral.

Vogais: Ieong, Soi U, secretária-geral adjunta; e

Raquel de Fátima, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

CONSELHO DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO

Aviso

Nos termos do artigo 47.º, n.º 1, da Lei n.º 10/1999, de 20 de
Dezembro, faz-se público que, em 13 de Março de 2006, foram
afixadas no Ministério Público, as listas de antiguidade dos ma-
gistrados do Ministério Público em exercício na RAEM, repor-
tadas a 31 de Dezembro de 2005.

Conselho dos Magistrados do Ministério Público, aos 13 de
Março de 2006.

O Presidente do Conselho dos Magistrados do Ministério
Público, Ho Chio Meng.

(Custo desta publicação $ 715.00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco lu-
gares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de
técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial  da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2005:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Sio Cheong ............................................................ 8,68*

2.º Iao Man Leng ............................................................... 8,68

3.º Lam Weng Tong .......................................................... 8,46

4.º Luís Chu ........................................................................ 8,43*

5.º Cheong Sio Hong ........................................................ 8,43

* Por ter maior antiguidade na Função Pública, nos termos do
artigo 66.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.

Nos termos do artigo 68.º do ETAPM, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção

1.º 8.68*

2.º 8.68

3.º 8.46

4.º 8.43*

5.º 8.43

*
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dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os can-
didatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 15 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 15 de Fevereiro de 2006.

O Júri:

Presidente: Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos
Ferreira Ribeiro.

Vogais: Chan Kim Kun; e

Brígida Bento de Oliveira Machado.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial  da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2005:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Sao Iok aliás Hla Hla Win ................................. 8,78

2.º Mok Lai San ................................................................... 8,62

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, no prazo de dez dias úteis,
contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 15 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 16 de Fevereiro de 2006.

O Júri:

Presidente: Kou Peng Kuan.

Vogais: Brígida Bento de Oliveira Machado; e

Lum Ting Ting.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de
acesso, condicionados, documentais, aos funcionários da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública, nos ter-
mos definidos pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administra-

Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos Ferreira

Ribeiro

Brígida Bento de Oliveira Machado

1.º 8.78

2.º 8.62

Brígida Bento de Oliveira Machado
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8.69

ção Pública de Macau, 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 dos se-
guintes lugares do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços:

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico de informática principal, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e Finan-
ceira desta Direcção de Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, 26.º andar, e que o prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 20 de Março de 2006.

O Director dos Serviços, substituto, Tou Chi Man.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico superior de assessor, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Identificação (DSI), aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 7, II Serie, de 15 de Fevereiro de 2006:

Candidato aprovado:                                                       valores

Lo Kam Pek ......................................................................... 8,69

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, na sua redacção actual dada
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 da Ex.ma Senhora Secretária para a

Administração e Justiça, de 20 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 21 de Março de
2006.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Fan, subdirectora.

Vogais: Ivan Luis Lai, chefe de departamento; e

Sam Chi Seng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)
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Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal téc-
nico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Identifi-
cação (DSI), aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 15
de Fevereiro de 2006:

Candidato aprovado:                                                       valores

Wong Sok Heng .................................................................. 8,31

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, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 20 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 21 de Março de
2006.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Fan, subdirector.

Vogais: Ao Ieong U, chefe de departamento; e

Tong Wai Kit, chefe de divisão, substituto.

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pes-
soal técnico-profissional do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Identificação (DSI), aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 7, II Série, de 15 de Fevereiro de 2006:

Candidato aprovado:                                                       valores

Fong Peng Kit ...................................................................... 8,21

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, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 20 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 21 de Março de
2006.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Fan, subdirectora.

Vogais: Tong Wai Kit, chefe de divisão, substituto.

Xu Xin, técnica superior.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

8.31

8.21
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS

Lista

 Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a
entidades, vem o Instituto para os Assuntos Cívicos e Munici-
pais publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do
ano de 2005:

 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Associação de Moradores de

Coloane Instituições particulares

Festa de convívio para comemoração

do 40.º aniversário da fundação da

Associação.

Festa cultural e artística.

Prémio ao melhor aluno do ano 2004-

-2005.

Passeio às Ilhas.

Seminário sobre higiene (4.ª Edição).

Festa de Natal.

Actividades comemorativas do 56.º

aniversário da implantação da Repú-

blica Popular da China.

Festa cultural e artística para comemo-

ração do 6.º aniversário do estabeleci-

mento do Governo da RAEM.

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores do Patane Instituições particulares

Actividades de Verão para jovens e

idosos.

Noite de ópera chinesa para morado-

res na véspera da Festa de Chong

Chao (Bolo Lunar).

Noite de ópera chinesa para idosos.

União Geral das Associações

dos Moradores de Macau Instituições particulares

Danças do dragão e do leão para co-

memoração do Ano Novo Lunar 2005.

Formação de ópera chinesa.

Coro da União Geral das Associações

dos Moradores de Macau.
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 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

União Geral das Associações

dos Moradores de Macau Despesas financeiras correntes do

Centro de Recursos de Administração.

Despesas de realização de actividades

e acções de formação do Centro.

Centro de Actividades «Pak Vai» —

Despesas básicas de funcionamento

administrativo.

Despesas na realização de actividades

e acções de formação.

Despesas correntes e despesas espe-

ciais da equipa de limpeza da cidade.

Festival dos moradores de Macau 2005.

Actividades das associações da zona

norte de Macau em comemoração do

56.º aniversário da fundação da Repú-

blica Popular da China.

Espectáculo de ópera chinesa para

idosos em comemoração do 11.º ani-

versário do Centro de Formação de

Ópera Chinesa.

Noite de convívio «Festa de Chong

Chao (Bolo Lunar)» (Zona de lazer

da Avenida do Nordeste), (Zona de

lazer do Bairro Fai Chi Kei)

Jogos desportivos para idosos.

Noite de convívio da passagem de

ano na zona norte.

Coro de vozes femininas por morado-

res de Macau.

Jogos de preenchimento de caracteres

sobre a Lei Básica com prémios.
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 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores do Bairro San Instituições particulares

Kio

Despesas de reparação e administra-

ção do Jardim de «San Kio», Julho a

Setembro e Outubro a Dezembro.

«Conserve a Natureza» — Actividade

para pais e filhos.

12.ª edição do Concurso de karaoke

juvenil de Macau e Concurso de

karaoke no exterior.

Actividade do Dia de «Va Kuong»

pelos moradores da zona de «San

Kio».

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores do Sam Pá Mun Instituições particulares

Actividades de férias de Verão.

«Conhecer Macau» (1) Conhecer esta

cidade. (2) Jogos de perguntas e respos-

tas sobre conhecimentos gerais de

Macau com prémios.

Associação de Mútuo Auxílio

do Bairro, Abrangendo a Rua Curso de Aprendizagem do Grupo Instituições particulares

da Praia do Manduco de ópera chinesa da Associação de

Mútuo Auxílio do Bairro, abrangendo

a Rua da Praia do Manduco.

Contagem decrescente da passagem

do ano 2006.

Associação de Beneficência e

Assistência Mútua dos Morado- Instituições particulares

res do Bairro Fai Chi Kei

Actividade de Verão «Desenho do

arco-íris».

Concurso de karaoke para a taça ju-

venil «Cantar o novo ambiente das

zonas comunitárias».

Concurso de caligrafia a feltro «Es-

crever com talento».

A limpeza das zonas comunitárias torna

mais belo o ambiente onde residimos.

Concurso de perguntas e respostas

com prémios «conhecimentos de

educação cívica».
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 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Associação de Beneficência e

Assistência Mútua dos Morado- Instituições particulares

res do Bairro da Ilha Verde

Actividades de embelezamento e lim-

peza das zonas comunitárias.

Vamos tornar melhor o ambiente

onde residimos.

9.º Concurso de pintura para crianças

— «Desenho do arco-íris».

7.º Concurso de Caligrafia Juvenil

10.ª edição do dia de convívio sobre

segurança doméstica.

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores das Ruas de Noite de espectáculos para idosos em Instituições particulares

S. Domingos, dos Mercadores celebração da Festa de Chong Chao

e Vias Circundantes «Bolo Lunar».

Passeio para idosos.

Associação de Mútuo Auxílio Série de actividades sobre «Carnaval

de Moradores de Seis Vias Pú- de Educação Cívica». Instituições particulares

blicas, abrangendo a Rua dos

Faitiões

Associação de Mútuo Auxílio do

Bairro, Abrangendo a Rua da Instituições particulares

Felicidade e Vias Circundantes

Festa e convívio com idosos e visitas.

Conhecer mais sobre Macau.

Noite de ópera chinesa para comemo-

ração do 6.º aniversário do estabeleci-

mento do Governo da RAEM.

Associação de Mútuo Auxílio  Segurança rodoviária.

dos Moradores da Avenida Al- Instituições particulares

meida Ribeiro

Centro de Convívio do C.H.T. Instituições particulares

Patane da UGAMM Série de actividades de divulgação da

educação cívica «Ficamos beneficia-

dos com a aquisição de mais conheci-

mentos».

Vamos usufruir a natureza.
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Fashion

show

Centro Comunitário Iao Hon Instituições particulares

da UGAM Preocupemo-nos com os assuntos re-

lacionados com as zonas comunitárias.

Desfile de moda organizado por tra-

balhadores da protecção ambiental

Carnaval sobre segurança doméstica.

Centro de Apoio Comunitário Instituições particulares

da Areia Preta da UGAMM

Dia de divulgação dos serviços pres-

tados «Proteja a nossa zona comuni-

tária» e comemoração do 4.º aniver-

sário da fundação do Centro.

Concurso de design de artesanato feito

com materiais recicláveis «Reciclagem

de materiais inúteis».

Dia de convívio no campo para pais

e filhos.

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores da Praia Grande «Cidade saudável» — Curso de forma- Instituições particulares

e Avenida da República ção de voluntários para a protecção

do meio ambiente.

Competição entre famílias sob o tema

 «arborização».

Campismo para pais e filhos. Instituições particulares

Concurso de canto «As estrelas do

futuro».

Associação Geral dos Operários

de Macau Instituições particulares

Curso de dança infantil.

Curso de formação de canto e teatro

de ópera chinesa.

Festa de convívio para celebrar a

Festa de Tung Ng (Barco do Dragão)

para idosos e jovens.

Despesas de funcionamento do

Campo dos Operários de Macau

durante o período de Julho a Outubro

de 2005.
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Associação Geral dos Operários

de Macau

Concurso de design de cartões de se-

gurança para idosos que vivem sozi-

nhos e cerimónia de atribuição de

prémios.

«Demonstração das capacidades —

3.ª edição do Concurso M.C.».

Louvor atribuído a voluntários dos

anos 2004-2005.

Festa de convívio para comemoração

da implantação da República Popular

da China e aniversário da fundação da

Associação.

2.º Concurso de canto de novos can-

tores jovens de Macau «Nova música,

nova energia».

Despesas com análise da água da pis-

cina do Campo dos Operários da As-

sociação Geral dos Operários de

Macau.

Concerto musical em comemoração

do 60.º aniversário da vitória da guerra

do povo chinês.

Concurso de dança para idosos de

Macau.

Associação das Senhoras

Democráticas de Macau Jogos para o «Dia de convívio com Instituições particulares

idosos».

Desporto para idosos para comemora-

ção do «Dia Internacional do Idoso».

Associação de Mútuo

Auxílio das Mulheres das Ilhas Instituições particulares
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Curso de plasticina.

Associação de Mútuo Curso de mímica.

Auxílio das Mulheres das Ilhas Série de actividades em comemoração

da Associação das Mulheres.

Grupo infantil «Jogo de provérbios».

Workshop «Bom carácter».

Visita ao lar infantil (Ermida da Penha).

Associação de Moradores da

Taipa Instituições particulares

«Dia de convívio com idosos» no ano

2005 e jantar.

Jantar do milénio para idosos.

Residentes da Taipa realizam uma

série de actividades para celebração

do 56.º Aniversário da Implantação

da República Popular da China.

Residentes da Taipa realizam uma

festa de convívio para comemoração

do 6.º Aniversário da fundação da

RAEM.

Associação dos Vendilhões de Concurso de karaoke para vendilhões

Macau de Macau e seus familiares. Instituições particulares

Espaço de Arte de Albergue Despesas com actividades artísticas.

Instituições particulares

Associação dos Jovens 2.ª Edição de jornalistas escolares.

Cristãos de Macau Instituições particulares

Associação de Mútuo Auxílio Noite de convívio para idosos

dos Moradores de Lou Sek «Respeitar e Amar os idosos». Instituições particulares

Tong (Camilo Pessanha)

Associação de Estudantes

Chong Wa de Macau Instituições particulares

Carnaval para o combate a crimes e

luta contra a droga.

«Estudantes de Macau» Revista bi-

mensal.

Série de actividades para a formação

de líderes jovens.

6.º Concurso de canto escolar.
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Centro Comunitário da Taipa

da UGAMM Instituições particulares

Concurso de artesanato alusivo à pro-

tecção ambiental «Poupe os recursos,

reduza os desperdícios».

Concurso de pintura para crianças e

jovens.

Série de actividades para o conhe-

cimento da educação cívica «Cumpra

a lei, seja um bom cidadão».

Angariação, através de incentivos,

com prémios, de famílias para a par-

ticipação na prestação de serviços

sociais.

Concurso de construções na areia «A

beleza de figuras esculpidas».

Comissão Cultural da Ass.

Geral dos Operários de Macau Instituições particulares

Concurso de caligrafia chinesa para

trabalhadores de Macau.

Espectáculo cultural.

Concurso aberto de fotografias e

exposição.

Noite de espectáculo cultural e artís-

tico para a Festa de Natal.

Students’ Union of Macau

University of Science and 4.º Concurso de canto de música popular Instituições particulares

Technology Music Society «Criação de música escolar, construção

da cultura artística da Universidade de

Ciência e Tecnologia».

Associação de Artística Tou Lei

de Macau 9.º Aniversário da fundação da Asso- Instituições particulares

ciação e noite recreativa de violino

electrónico de Chan Fan Iao.

Associação de Orquestra Concerto pelo trio das irmãs de apelido

Sinfónica da Juventude de Macau Lei. Instituições particulares
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Associação para a Protecção do

Património Histórico e Cultural Obras básicas da «Estátua de bronze Instituições particulares

de Macau para comemoração do centenário de

Xian Xinghai».

Centro de Apoio à Famílias da

UGAMM Instituições particulares

Concurso de artesanato produzido

com material inútil reciclável «Protecção

da Terra».

Concurso de desenho e de pintura

para crianças.

Concurso de criação de cartões de

retribuição para crianças.

Campismo para pais e filhos — educação

 sobre a vida familiar.

Concurso de perguntas e respostas

«Conhecimentos de educação cívica —

educação sobre a vida familiar».

Centro Comunitário de Mong-

-Há da UGAMM Actividades sobre educação cívica — Instituições particulares

«Alegria em casa».

Bazar sobre a construção de uma

boa comunidade.

Centro Comunitário da Ilha Instituições particulares

Verde da UGAMM

Série de actividades de dez anos

«Vamos construir uma bela zona co-

munitária».

Plano de recolha selectiva de materiais

inúteis «Socorra a Terra, estime os

recursos».

Grupo de preocupação com assuntos

comunitários.

Passeio ao ar livre.

Passeio a espaços verdes.

Associação dos Templos da Ilhas

da Taipa Responsável pelo Templo «Yi Leng», Instituições particulares

Responsável pelo Templo «Sam Po» e

Responsável pelo Templo «Pak Tai».
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Clube Militar de Macau Decorações exteriores de luzes.

Instituições particulares

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores de Hac Sa Chun Despesas de gestão do Templo «Tai Instituições particulares

Wong Miu».

Atribuição de prémios a alunos dos

ensinos primário, secundário e superior.

Macau Special Olympics Série de actividades para integração

na zona comunitária. Instituições particulares

Associação de Representação Peça de teatro da associação (série de

Teatral «Hiu Koc» criações locais). Instituições particulares

Instituto Cultural Recreativo e Festa de amadores de ópera chinesa

Artes Marciais Chon Wa de Macau de Macau e Hong Kong. Instituições particulares

Sociedade Das Taxitas De Macau Acção de formação profissional para

condutores de táxi. Instituições particulares

Cheong Loc Club Musical Festa para a celebração do 27.º aniver-

sário de Cheong Loc Club Musical. Instituições particulares

Theatresports 

Teatro de Lavradores

Instituições particulares

Workshop e espectáculo de divulgação

— «Theatresports 2005».

Peça de teatro de carácter educativo —

espectáculos nas escolas.

Centro de Dia do Porto Interior

Instituições particulares

Segurança em primeiro lugar.

6.º Jogos Desportivos para idosos.

Workshop sobre arte linguística para

idosos.

Ass. De Mútuo de Condutores Curso de formação profissional para

de Táxi de Macau condutores de táxi. Instituições particulares

Círculo dos Amigos de Putonghua Semana de divulgação do Mandarim

de Macau. Instituições particulares

Os alimentos são os melhores remédios.

Instituições particulares



2658 –––– 13 –––– 2006 3 29

 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Centro de Serviços Integrado de

Crianças e Jovens da UGAMM Instituições particulares

Bazar para pais e filhos.

«Fim das férias de Verão e início das

aulas».

Jogos de frases sobre conhecimentos

gerais da sociedade de Macau.

Bazar sobre educação cívica para

residentes.

Associação de Ópera Chinesa Noite de ópera chinesa para idosos.

«Seng Kuong Ngai Un» de Macau Instituições particulares

Associação de Ópera Chinesa Espectáculo de ópera chinesa para idosos.

Mei San Instituições particulares

Associação de Música Chon Lan Representação da peça de teatro

de Macau «Zhezi» para comemoração do Re- Instituições particulares

gresso de Macau à Pátria.

Associação de Beneficência e Contacto com a Natureza.

Assistência Mútuo dos Moradores Instituições particulares

do Bairro «Ô Tái».

Associação dos Moradores da

Zona de Aterros do Porto 10.º Concurso de canções populares no Instituições particulares

Exterior NAPE.

Festa de ópera chinesa para idosos,

2005, no NAPE.

Associação de Mútuo Auxílio «Uma vida verde começa por mim».

do Bairro, abrangendo a Rua do Instituições particulares

Campo, Avenida Conselheiro

Ferreira de Almeida e Rua da

Mitra

Associação de Mútuo Auxílio

dos Moradores da Marginal Concurso de «Ng Chi Kei» — Activi- Instituições particulares

dade de divulgação cívica.

Associação de Beneficência e

Assistência Mútua dos Morado- Concurso de karaoke de canções an- Instituições particulares

res das 6 Ruas «Chou Toi» tigas.

Concurso de xadrez chinês.
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Associação de Mútuo Auxílio

do Bairro, abrangendo a Rua Noite de convívio dos idosos para ce- Instituições particulares

Cinco de Outubro lebrar o  Dia de «Hong Kong», orga-

nizado pela Associação de Mútuo Au-

xílio, no bairro da Rua de Cinco de

Outubro.

Centro de Apoio aos Idosos da

UGAMM Jogos desportivos para idosos. Instituições particulares

Bazar para comemoração do 6.º Ani-

versário do Retorno de Macau à Pá-

tria.

Associação dos Conterrâneos Noite de canto e teatro «Zhezi».

de Chu Hói de Macau Instituições particulares

Association Musical Fong Wa Festa de canto e teatro para celebra-

ção do 10.º aniversário da Associação. Instituições particulares

Associação de Música Chinesa Noite de canto e teatro «Zhezi».

Cheong Fat Instituições particulares

Associação de Estudantes da Actividades da Associação para co-

Universidade de Macau memoração do Movimento do 4 de Instituições particulares

Maio.

Ha Wan Baptist Church Social

Service Centre Plano de atribuição de prémios para a Instituições particulares

leitura — Actividades de divulgação

cívica 3.

Annual Charity Ball.

International Ladies Club of

Macau Instituições particulares

União Geral das Associações Concurso de dança para idosos e

Desportivas dos Idosos de Macau meia-idade, de Macau. Instituições particulares

Associação de Arte Dramática Espectáculo de 2005.

de Macau Instituições particulares

Associação dos Viajantes de Exposição de fotografia e desenho

Macau 2005. Instituições particulares

Associação de Auxílio Mútuo Convívio para idosos e comemoração

das Ilhas do 12.º aniversário da fundação da As- Instituições particulares

sociação.
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3rd San Isidro Pahiyas and May Flo-

Associação dos Quezonianos de wer Festival in Macau.

Macau Instituições particulares

Macau Artist Society Exposição de pintura para crianças de

Macau para celebração do dia 1 de Instituições particulares

Junho.

Associação de Opera Chinesa Festa de ópera chinesa para idosos.

«I Cheng Nga Choi» de Macau Instituições particulares

Associação de Arte Cantar Festa de música chinesa.

Amigos Folha Verde Instituições particulares

Macau Tong Ka Wan Clansmen Noite de representação da peça de

(Friendship Promotion) Asso- teatro «Zhezi» para comemoração da Instituições particulares

ciation implantação da República Popular da

China.

Associação de Regentes de

Banda de Macau Instituições particulares

Concerto de música instrumental de

sopro de Boston, Estados Unidos da

América.

Música instrumental de sopro 2005.

Concerto de música instrumental de

sopro da Universidade Normal de

Taiwan.

Centro de Arte e Musica Ngai Concerto de música para celebração

Un (Art and Music Centre) do centenário de Xian Xinghai. Instituições particulares

Macau Dong Fong Culture Espectáculo de música 2005 «O tem-

Artistic Group po do passado — Canções clássicas». Instituições particulares

Macau Children Arts Troupe

Concerto de instrumento musical chi- Instituições particulares

nês «guzheng» apresentado pela pro-

fessora Lin Ling e seus alunos do Ins-

tituto de Música da China.

Macau Campo das Belas-Artes

Chau Kong 11.ª Festa de ópera chinesa apresenta- Instituições particulares

da pelo professor Zhou Gang e seus

alunos.



N.º 13 — 29-3-2006 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2661

 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Associação dos Engenheiros de

Macau Instituições particulares

Jantar sobre a visita da Associa-

ção dos engenheiros de Portugal.

Seminário «Estudo do sistema de

transporte das cidades asiáticas».

Associação de Beneficência dos Actividades para idosos e juventude

Son I de Coloane em comemoração do 46.º aniversário Instituições particulares

da fundação da Associação.

Ass. dos Empregados da

C.E.M. e S.A.A.M Exposição de obras de 6 artistas e Ex- Instituições particulares

posição de fotografias, caligrafia chi-

nesa e pintura de membros da Asso-

ciação.

Comissão de Juventude da As- Dia de convívio sobre educação cí-

sociação das Senhoras Demo- vica. Instituições particulares

cráticas de Macau

Associação de Filarmónica de 2.º Festival de instrumentos de cor-

Macau das de Macau. Instituições particulares

Ass. de Ópera Chinesa «Lok Noite de ópera chinesa de Macau e

Meng» de Macau Hong Kong. Instituições particulares

Associação de Ópera Chinesa Espectáculo de ópera chinesa da Pro-

«Lok Meng» de Macau víncia de Kuong Tong, Hong Kong e Instituições particulares

Macau.

Associação de Ópera Chinesa Noite de ópera chinesa para idosos.

Chon In de Macau Instituições particulares

Lei Un Ket Ngai Se Macau Representação da peça de teatro

«Zhezi». Instituições particulares

Ass. de Amadores de Arte de

 Macau Comemoração do 6.° aniversário do Instituições particulares

estabelecimento do Governo da

RAEM e Exposição colectiva de cali-

grafia e pintura de Zhuhai e Macau.

Associação de ópera Chinesa Noite de ópera chinesa para idosos.

Seng I de Macau Instituições particulares
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Clube de Drama Ch'i Ngai Peça de teatro.

Instituições particulares

Adopção de Animais e suas Respon-

Anima — Sociedade Protectora sabilidades.

dos Animais de Macau Instituições particulares

Concurso de karaoke para trabalha-

dores do sector do turismo de Macau Instituições particulares

2005.

Hou Kong Junior Chamber Participe na actividade «Condução,

visando a protecção ambiental». Instituições particulares

Pan-Mac Junior Chamber Dia de juramento para adultos de

Macau 2005. Instituições particulares

Associação de Opera Chinesa

«I Kok Tau» de Macau Noite de canto e teatro da peça Instituições particulares

«Zhezi» da ópera chinesa.

Chinese Traditional Music Re- Espectáculo de música tradicional chi-

search Association nesa, ópera chinesa e teatro da peça Instituições particulares

«Zhezi» na véspera do Outono.

Associação de Música e Opera Espectáculo de ópera chinesa para

de Macau comemoração do 25.º aniversário da Instituições particulares

Associação.

Associação de Canções de Noite de ópera chinesa.

Ópera e Músicas Cantonenses Instituições particulares

«Kam Fong Wong» de Macau

Associação de Ópera Chinesa Noite de canto e representação da

Liu Liu de Macau peça de teatro «Zhezi» no pavilhão Instituições particulares

de «Lin Kai».

Espectáculo de ópera chinesa.

Instituições particulares

Clube Recreativo Siu Fu Convívio para comemoração do 24.º

aniversário da Associação. Instituições particulares

Associação Conterraneos de Noite de ópera chinesa para angaria-

Guangxi ção de fundos para as zonas de Guang- Instituições particulares

xi afectadas por calamidades.
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MUITO BOOM 

Macau Arts Affair Institute Actividade de criatividade «MUITO

BOOM». Instituições particulares

Associação de Fotografia Exposição de fotografias do artista

Criação e Artes de Macau Loi Hao Man. Instituições particulares

Cai Fora

Peça de teatro juvenil. Instituições particulares

Prospera China-Companhia de Exposição de caligrafia chinesa e de Instituições particulares

Desenvolvimento Cultural In- pintura de oficiais idosos de alta-pa-

ternacional (Macau), Ltd. tente e de pessoas famosas para come-

moração do 60.º aniversário da vitória

da Guerra Anti-Japonesa.

Instituto de Gestão de Macau Plano de atribuição de bolsas de es-

tudo 2005. Instituições particulares

Associação de Apoio aos Defi- Passeio para deficientes.

cientes de Macau Instituições particulares

Associação de Opera Chinesa

«Pak Vo Vui Kun» de Macau Canções de ópera chinesa da Província Instituições particulares

de Kuong Tong, Hong Kong e Macau

para comemoração do retorno de

Macau à Pátria, destinadas a idosos.

Associação Musical Van Meng Noite de ópera chinesa.

Instituições particulares

Associação de Cultura e Arte

de Macau Concerto de música para comemora- Instituições particulares

ção do 60.º aniversário da vitória do

povo chinês na Querra Anti-Japonesa.

Associação de Fotografia Digi- Exposição de fotografias de membros

tal de Macau da Associação 2005. Instituições particulares

Associação de Canções Chinesas Noite de canto e representação da

Miu Van de Macau peça de teatro «Zhezi» — «Ópera chi- Instituições particulares

nesa em Macau».

Associação de Ópera Chinesa Noite de ópera chinesa «Encontro na

65 de Macau Festividade de Outono». Instituições particulares
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Associação de Centro de Noite de ópera chinesa.

Música Kong Iat Sio Instituições particulares

Associação para o Bem Festa de amadores de ópera chinesa.

Comunitário do Bairro da Instituições particulares

Areia Preta

Associação de Teatro «Manhã» Peça de teatro juvenil de Macau.

Instituições particulares

Associação de Ópera Chinesa Noite de ópera chinesa.

«Ut Wa» de Macau Instituições particulares

Associação de Artista de Magia Espectáculo de magia.

de Macau Instituições particulares

Associação de Espectáculos de Espectáculo especial de teatro da

Ópera Chinesa Hoi-To de Macau peça «Zhezi». Instituições particulares

Exhibition of Paintings Representing

Alliance Française de Macao Macau.

Instituições particulares

Associação de Ópera Chinesa Espectáculo de ópera chinesa para

Loutus de Macau celebração do regresso de Macau à Instituições particulares

Pátria.

Casa Para Anciãos-Paróquia Dia de divulgação do Dia de Dança

Santo António folclórica 2005. Instituições particulares

Associação de Espectáculos de Noite de ópera chinesa — «Come-

Ópera Chinesa Man Heng de moração do 6.º Aniversário do Re- Instituições particulares

Macau torno de Macau à Pátria».

Noite de ópera chinesa para celebra-

ção do regresso de Macau à Pátria. Instituições particulares

Associação de ópera Chinesa Espectáculo de ópera chinesa para

«Iao I» de Macau celebração do regresso de Macau à Instituições particulares

Pátria para idosos.

The Modern Arts Association Noite cultural e artística «Noite de

of Macau música popular do estrangeiro». Instituições particulares

Associação de Estudantes do Concerto de música sobre a proibição

Instituto Politécnico de Macau da droga para jovens de Macau. Instituições particulares
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 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Grupo de Música e Bailado Pui Espectáculo de dança para comemo-

Lui de Macau ração do regresso de Macau à Pátria. Instituições particulares

Associação de Música Chinesa Noite de ópera chinesa para recepção  

Lók Kuan do ano novo lunar. Instituições particulares

Associação de Cultural Hung Noite de ópera chinesa para idosos da  

Kun de Macau Província  de Kuong Tong, Hong Instituições particulares

Kong e Macau para comemoração do

retorno de Macau à Pátria.

Noite de canto e dança para comemo-  

ração do 6.º aniversário do regresso Instituições particulares

de Macau à Pátria.

Ass. De Estudos de ópera de Noite de ópera chinesa de Lei In

Cantão Meng. Instituições particulares

Macau U Cheng Nga Chap Noite de ópera chinesa e representa-

ção da peça de teatro «Zhezi» para Instituições particulares

celebração do regresso de Macau à

Pátria.

Fundo de Beneficência dos Marcha da Caridade para um Milhão.

Leitores do Jornal Ou Mun Instituições particulares

Associação dos Conterrâneos Noite cultural e artística do 13.º Con-

de Chio Chao vívio internacional do grupo da cidade Instituições particulares

de Chaozhou.

Associação de Surdos de Macau Exposição de obras de arte de surdos

de Macau, Hong Kong e de Cantão. Instituições particulares

Associação de Dança de Macau

«Ultrapassar o espaço e o tempo», Instituições particulares

caminhar para o ano 2006 através da

dança.

Associação de Opera Chinesa Noite de ópera chinesa e

«Iau Luen» de Macau representação da peça «Zhezi» para Instituições particulares

comemoração do regresso de Macau

à Pátria.
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 Nome de entidade apoiada Finalidade Data do despacho Tipo de despesa (C.E.) Importância

Associação de Espectáculos de

Ópera Chinesa U Lok Chi Iao Espectáculo de ópera chinesa e da Instituições particulares

de Macau peça de teatro «Zhezi».

Festividade de coros musicais 2005.

Instituições particulares

Associação de Canção dos Dia de convívio para comemoração

Veng Kai de Macau do 5.º aniversário da fundação da Instituições particulares

RAEM.

Centro Social e Recreativo Bolsas de estudo para filhos dos

do Pessoal do IACM membros da Associação Noite de Instituições particulares

atribuição de prémios.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de
Março de 2006.

O Presidente do Conselho de Administração, Lau Si Io.

(Custo desta publicação $ 39 607,00)

Anúncios

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de
Administração, na sessão realizada no dia 10 de Março de 2006,
se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos funcionários do Instituto para os Assuntos Cívi-
cos e Municipais (IACM), nos termos definidos pelo Estatuto
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em
vigor, para o preenchimento de um lugar de técnico superior de
informática assessor, 1.º escalão, existente no quadro de pessoal
da ex-Câmara Municipal de Macau Provisória, mantido ao abri-
go 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
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 10 de
Março de 2006.

O Presidente do Conselho de Administração, Lau Si Io.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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Anúncio

Concurso Público n.º 01/LAB/2006

Fornecimento, ao Laboratório, de uma cromatografia iónica,

um aparelho de Realtime — Polymerase Chain Reaction e um

Sistema de Purificação da Água (Water Purification System)

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração do IACM, tomada em sessão de 17 de Março de 2006, se
acha aberto o concurso público para o fornecimento, ao Labora-
tório, de uma cromatografia iónica, um aparelho de Realtime
— Polymerase Chain Reaction e um Sistema de Purificação da
Água (Water Purification System).

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto
para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Aveni-
da de Almeida Ribeiro, n.º 163.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 3 de Maio de 2006.

Os concorrentes ou os seus representantes devem entregar as
propostas e os documentos ao Núcleo de Expediente e Arquivo
do IACM e prestar uma caução provisória no valor de $ 50 000,00
(cinquenta mil patacas). A caução provisória pode ser efectua-
da na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Fi-
nanceiros do IACM, sita no mesmo edifício n.º 163, r/c, por de-
pósito em dinheiro, cheque, garantia bancária ou seguro-
-caução, em nome do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no au-
ditório da Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita
na Calçada do Gamboa, n.º 6, Edifício Comissariado n.º 1, 1.º
andar, pelas 10,00 horas do dia 4 de Maio de 2006. Os interessa-
dos podem assistir à sessão de esclarecimento que terá lugar às
15,00 horas do dia 3 de Abril de 2006 no auditório da Divisão de
Formação e Documentação do IACM.

 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 24 de
Março de 2006.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Cheung So
Mui Cecília.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong, Chio Hou requerido os sub-
sídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias,
por falecimento do seu irmão, Leong Kuong Kei, jardineiro,
nível 2, grau I, da Divisão de Espaços Verdes Urbanos, dos Ser-
viços de Zonas Verdes e Jardins deste Instituto, devem todos os
que se julgam com direito à percepção das mesmas compensa-
ções requerer a este Instituto, no prazo de trinta dias, a contar

IC

RT-PCR

Real Time-Polymerase Chain Reaction

Water Purification System

RT-PCR Real Time-Polymerase Chain Reaction

Water Purification System
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da data da publicação dos presentes éditos no Boletim Oficial, a
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo
impugnação, será resolvida a pretensão do requerente, findo que
seja esse prazo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 23 de Março
de 2006.

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 910,00)

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 técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior 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 17 de Março de 2006.

O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de seis luga-
res de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior 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 3, II Série, de 18 de
Janeiro de 2006:
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Candidatos aprovados:                                               valores

1.º Lao Ka Fei ...................................................................... 9,41

2.º Ao Wan Lam .................................................................. 8,91

3.º Lam Sut Mui ................................................................... 8,50

4.º Ung Ka Sin ..................................................................... 8,18

5.º Yung Chi Chung ............................................................ 7,94

6.º Lei Tat On ...................................................................... 7,89

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, 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 17 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 2 de Março de 2006.

O Júri:

Presidente: Carlos F. Ávila, director.

Vogais: Iong Kong Leong, chefe da Repartição de Finanças.

Elfrida Botelho dos Santos, chefe de departamento.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro lu-
gares de inspector especialista, 1.º escalão, da carreira de ins-
pector do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 18 de Janeiro
de 2006:

Candidatos aprovados:                                               valores

1.º Wong, Im Iong ............................................................... 8,84

2.º Tai, Kin Kam .................................................................. 8,77

3.º Nunes de Oliveira, Joaquim......................................... 8,16

4.º Lai, Chong Leong .......................................................... 7,84

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 17 de Março de 2006).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 2 de Março de 2006.

O Júri:

Presidente: Elfrida Botelho dos Santos, chefe de departamento.

Vogais: Lou Pak Sam, chefe de divisão; e

Ché Sin I, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

1.º 9.41

2.º 8.91

3.º 8.50

4.º 8.18

5.º 7.94

6.º 7.89

Elfrida Botelho dos Santos

1.º 8.84

2.º 8.77

3.º Nunes de Oliveira, Joaquim ...................................... 8.16

4.º 7.84

Elfrida Botelho dos Santos
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 275.º do Esta-
tuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, é cita-
do o guarda n.º 122 921, Lio Pou Choi, do Corpo de Polícia de
Segurança Pública de Macau, ora ausente em parte incerta, para,
no âmbito do processo disciplinar por ausência ilegítima n.º 026/
/2006, contra si instaurado, apresentar a sua defesa escrita, no
prazo de trinta (30) dias, contados da data a partir da publica-
ção deste aviso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 24 de Fevereiro
de 2006.

O Comandante, substituto, Lei Siu Peng, superintendente.

(Custo desta publicação $ 783,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada de

«Acabamentos do Pavilhão de Exposições e Espectáculos

Artísticos para Jovens»

1. Modalidade de concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Edifício de Caixa Escolar, Rua
Filipe O’ Costa, Macau.

3. Objecto da empreitada: acabamentos e respectivos equipa-
mentos do Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos para
Jovens.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de cento e oitenta dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos do progra-
ma do concurso.

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

6. Caução provisória: $ 100 000,00 (cem mil patacas), a prestar
mediante depósito em dinheiro à ordem da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude (DSEJ), garantia bancária ou se-
guro-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato,
para reforço da caução definitiva a prestar).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras.
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10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: na Secção de Arquivo e Expediente Geral da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida D. João
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

Dia e hora limite: dia 20 de Abril de 2006 (quinta-feira), até às
17,45 horas.

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Salão de Conferências, Confúcio da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude, sito na Avenida D. João IV,
n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

Dia e hora: dia 21 de Abril de 2006 (sexta-feira), pelas 10,00
horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresenta-
dos no concurso.

12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
cópia:

Local: na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude,
sita na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

Dia: desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao
dia e hora do acto público do concurso.

Hora: horário de expediente:

(Esclarecimento: na Direcção dos Serviços de Educação e Ju-
ventude, poderão ser solicitadas cópias do processo do concurso
ao preço por exemplar).

13. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

– Preço razoável: 40%;

– Prazo de execução razoável: 15%;

– Material: 25%;

– Plano de trabalhos: 10%; e

– Experiência em obras semelhantes: 10%.

14. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer na Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude, sita na Avenida D. João IV,
n.os 7-9, 1.º andar, Macau, a partir de 30 de Março de 2006, inclu-
sive, e até à data limite para a entrega das propostas, para tomar
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 23 de
Março de 2006.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)



2672 –––– 13 –––– 2006 3 29

www.icm.gov.mo

Alfredo Augusto da Rosa

Alorino Aires Evaristo de Noruega

Maria Teresa Lorena Crato Fogaça

Rodrigues da Costa Gomes

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Para os devidos efeitos, se torna público que se encontram
afixadas, na sede do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac,
Edifício do Instituto Cultural, as listas nominais dos candidatos
aprovados na prova escrita de conhecimentos, realizada no âm-
bito dos concursos comuns, de ingresso, de prestação de provas,
para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª
classe, 1.º escalão, e um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
do grupo de pessoal técnico superior e técnico do quadro de
pessoal do Instituto Cultural, abertos por avisos publicados no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 40, II Série, de 5 de Outubro de 2005. As mesmas listas po-
dem ser consultadas no «website» deste Instituto (www.icm.gov.
mo).

Nas referidas listas encontram-se as datas, os locais e as horas
da prestação das entrevistas profissionais dos candidatos
aprovados.

Instituto Cultural, aos 23 de Março de 2006.

A Presidente do Instituto, Ho Lai Chun Luz.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Provisória do candidato único admitido ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de assistente de relações públicas especialista, 1.º
escalão, da carreira de regime geral do grupo técnico-profissio-
nal do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 22 de Feve-
reiro de 2006:

Candidato único admitido:

Alfredo Augusto da Rosa.

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 13 de Março de 2006.

O Júri:

Presidente: Iong Mei Va, chefe da Divisão de Relações Públi-
cas.

Vogais: Alorino Aires Evaristo de Noruega, assistente de re-
lações públicas especialista; e

Maria Teresa Lorena Crato Fogaça Rodrigues da Costa
Gomes, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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8.50

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de
acesso, documentais, condicionados, 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 das seguintes
vagas do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo:

Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo
técnico superior; e

Uma vaga de primeiro-oficial, 1.º escalão, do grupo admi-
nistrativo.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Direcção dos Serviços de
Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-
-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, e o prazo para a apresen-
tação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 23 de Março de 2006.

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

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

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 regi-
me especial, do grupo de pessoal de interpretação e tradução do
quadro de pessoal do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da  Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de
2006:

Candidato aprovado: valores

Lei Ian Ian ............................................................................ 8,50

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 dada pelo Decre-
to-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode inter-
por recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Março de 2006).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 17 de Março de
2006.
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O Júri:

Presidente: Kuok Sio Lai, coordenadora-adjunta.

Vogais: Ng Vai Hong, técnico superior assessor; e

Kuok Sok Wa, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Deliberação n.º 09D/CG/2006 do Conselho de Gestão

do Instituto Politécnico de Macau

Atendendo à necessidade de estabelecer regras de descentra-
lização que permitam uma pronta e eficaz gestão do Instituto
Politécnico de Macau;

Usando da faculdade que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo
14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau, aprovados
pela Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro, o Conselho de
Gestão do Instituto Politécnico de Macau delega, nos seus mem-
bros, presidente, professor Lei Heong Iok, vice-presidente, pro-
fessor Wang Puqu, e secretária-geral, professora Ku Lai Ha:

1. A competência para:

1) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição
de bens e serviços inscritos no orçamento privativo do Instituto
Politécnico de Macau, até ao montante de $ 50 000,00 (cinquenta
mil patacas) sendo o valor indicado reduzido a metade quando
seja autorizada a dispensa de concurso;

2) Autorizar despesas de representação até ao montante de
$ 5 000,00 (cinco mil patacas);

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua
transferência para o ano seguinte;

4) Conceder licenças sem vencimento;

5) Justificar ou injustificar faltas;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraor-
dinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

7) Mandar apresentar os trabalhadores e seus familiares às
Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

8) Autorizar a participação dos trabalhadores em congressos,
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes,
quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau;

9) Autorizar a deslocação, por um dia, de trabalhadores a Hong
Kong e à República Popular da China, de que resulte direito à
percepção de ajudas de custo nos termos legais.
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2. E ainda a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Actos referidos nas alíneas d), f) e g) do n.º 1 do artigo 14.º
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau;

2) Assinar toda a correspondência e expediente necessários à
instrução dos processos e à execução das decisões do Conselho
de Gestão;

3) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em
todos os contratos de trabalho, depois de devidamente auto-
rizados;

4) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo de
serviço prestado pelo pessoal do Instituto Politécnico de Macau;

5) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipa-
mento, imóveis e viaturas;

6) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais
certos, como sejam as contribuições para o Fundo de Previdência,
arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, pagamen-
to de electricidade, água e gás, serviços de limpeza, segurança,
telecomunicações, despesas de condomínio e outras da mesma
natureza;

7) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a rea-
lização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor esti-
mado não exceda as $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

8) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em
todos os instrumentos públicos relativos a contratos que devem
ser lavrados no Instituto Politécnico de Macau;

9) Autorizar a passagem de certidões de documento, arquiva-
dos no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos excep-
cionados por lei;

10) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou execução de contratos
com o IPM;

11) Autorizar o pagamento de abonos para falhas, subsídios
de família, de renda de casa, de despesas com deslocações em
serviço, de adiantamento de vencimentos, subsídios de nasci-
mento, de casamento, por morte, funeral e transladação de res-
tos mortais, prémio de antiguidade, abonos de apoio à forma-
ção e outros abonos e subsídios, tendo presentes as disposições
legais e os regulamentos do IPM aplicáveis a cada caso;

12) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

13) Autorizar a restituição de cauções e a substituição por ga-
rantia bancária dos depósitos ou da prestação de caução em
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

14) Proceder à gestão o controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 1 000,00 (mil pata-
cas) por aquisição.

3. Os membros do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico
de Macau podem subdelegar nas respectivas nas chefias as
competências julgadas adequadas ao bom funcionamento dos
serviços.
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4. A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes da
avocação e superintendência.

5. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de
competências, cabe recurso para o Conselho de Gestão do Insti-
tuto Politécnico de Macau.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos membros do
Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, no âm-
bito das competências ora delegadas, entre o dia 17 de Março de
2006 e a data de publicação da presente deliberação no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 23 de Março de 2006.

O Conselho de Gestão:

Presidente: Lei Heong Iok.

Vice-presidente: Wang Puqu.

Secretária-geral: Ku Lai Ha.

(Custo desta publicação $ 4 694,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada
de construção do «Pavilhão Polidesportivo junto

da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau»

1. Modalidade de concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: COTAI — Lote junto da Uni-
versidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

3. Objecto da empreitada: construção do pavilhão polidespor-
tivo junto da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

4. Prazo máximo de execução: quatrocentos e dez dias.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público do
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.

6. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

7. Caução provisória: $ 5 000 000,00 (cinco milhões de patacas),
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro de caução aprovado nos termos legais.

8. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato,
para reforço da caução definitiva a prestar).

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras.
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11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da
DSSOPT, Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, r/c;

Dia e hora limite: dia 2 de Maio de 2006 (terça-feira), até às
17,00 horas.

12. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede da DSSOPT, Estrada de D. Maria II, Edifício
CEM, n.os 32-36, 4.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 3 de Maio de 2006 (quarta-feira), pelas 9,30
horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para es-
clarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresen-
tados no concurso.

13. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
cópia:

Local: sede da DSSOPT, Estrada de D. Maria II, Edifício
CEM, n.os 32-36, 3.º andar, Departamento de Edificações Pú-
blicas;

Dia e hora: horário de expediente.

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso ao preço de $ 2 000,00
(duas mil patacas), por exemplar.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço razoável: 40%;

— Prazo de execução razoável: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%:

a) Coerência com o prazo; e

b) Encadeamento e caminho crítico.

— Material: 15%;

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%;

— Plano de segurança: 10%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de
Edificações Públicas da DSSOPT, Estrada de D. Maria II, Edi-
fício CEM, n.os 32-36, 3.º andar, a partir de 10 de Abril de 2006,
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 29 de Março de 2006.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 3 461,00)


