
9382 澳門特別行政區公報 ––––第二組 第 38期 –––– 2006年 9月 20日

政 府機關通告及公告 AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

審 計 署

公 告

根據現行的《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三

款的規定，現將本署為填補人員編制內高級技術員組別第一職階

首席高級技術員三缺，經於二零零六年八月二十三日第三十四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進

行一般晉升開考的報考人臨時名單張貼於宋玉生廣場 411-417 號

“皇朝廣場”二十樓綜合事務局行政暨財政處告示板，以供查閱。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，該名單被視為確定

名單。

二零零六年九月十三日於綜合事務局

代局長 鄭覺良

（是項刊登費用為 $910.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補人員編制內高級技術員組別第一職階一等高級

技術員一缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉

升開考的招考公告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

梁敏瑩 ..................................................................................... 7.19

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：區鑑華

   歐舜華

（是項刊登費用為 $1,047.00）

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção de Serviços de Assuntos
Genéricos do Comissariado da Auditoria, sita na Alameda Dr.
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza»,
20.º andar, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo
de pessoal técnico superior do quadro de pessoal do Serviço do
Comissariado da Auditoria, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 34, II Série, de 23 de Agosto de 2006, nos termos do n.º 3 do
artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, em vigor.

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

Direcção de Serviços de Assuntos Genéricos, aos 13 de Se-
tembro de 2006.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Koc Leong.

(Custo desta publicação $ 910,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do único candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico superior do quadro de pessoal do Gabinete de
Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série,
de 19 de Julho de 2006:

Candidato aprovado: valores

Leong Man Ieng .................................................................. 7,19

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Au Kam Va; e

Au Son Wa.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)
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Classificativa do único candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico superior do quadro de pessoal do Gabinete de
Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série,
de 19 de Julho de 2006:

Candidato aprovado: valores

Maria Conceição Clara dos Santos .................................. 8,42

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Che Weng Peng; e

Au Kam Va.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de letrado principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico
superior do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação
Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Ju-
lho de 2006:

Candidatos aprovados: valores

1.º Hong Chio Wa ............................................................... 8,43

2.º Seong Chin ..................................................................... 7,78

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, os candidatos podem inter-
por recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos da data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Che Weng Peng; e

Au Kam Va.

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

新聞局為填補人員編制內高級技術員組別第一職階顧問翻譯

一缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考

的招考公告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

Maria Conceição Clara dos Santos ................................ 8.42

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：謝永平

   區鑑華

（是項刊登費用為 $1,067.00）

新聞局為填補人員編制內高級技術員組別第一職階首席文案

兩缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考

的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 孔昭華 ................................................................................ 8.43

2.º 常前 .................................................................................... 7.78

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：謝永平

   區鑑華

（是項刊登費用為 $1,077.00）
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Classificativa do único candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal
técnico do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação
Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Ju-
lho de 2006:

Candidato aprovado: valores

Che Weng Peng ................................................................... 7,37

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Au Kam Va; e

Au Son Wa.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de oficial administrativo principal, 1.º escalão, do grupo de
pessoal administrativo do quadro de pessoal do Gabinete de Co-
municação Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de
19 de Julho de 2006:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cristina Paula Mendonça da Rosa .............................. 8,36

2.º Kok Sut Cheng Stella .................................................... 7,81

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, os candidatos podem inter-
por recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos da data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Che Weng Peng; e

Wong Man Fu.

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

新聞局為填補人員編制內技術員組別第一職階一等技術員一

缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考的

招考公告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

謝永平 ..................................................................................... 7.37

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：區鑑華

   歐舜華

（是項刊登費用為 $1,067.00）

新聞局為填補人員編制內行政人員組別第一職階首席行政文

員兩缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開

考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º Cristina Paula Mendonça da Rosa ........................... 8.36

2.º 郭雪貞................................................................................ 7.81

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：謝永平

   黃文富

（是項刊登費用為 $1,077.00）
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Classificativa do único candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal do Gabinete
de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II
Série, de 19 de Julho de 2006:

Candidato aprovado: valores

Tong Si Kei .......................................................................... 8,32

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8

de Setembro de 2006).

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Ho Wai Heng.

Vogais: Che Weng Peng; e

Wong Man Fu.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
vigente, se encontram afixadas na Direcção dos Serviços de As-
suntos de Justiça (DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifí-
cio Administração Pública, 19.º andar, as listas provisórias dos
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para
o preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal da
DSAJ, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35,
II Série, de 30 de Agosto de 2006:

Cinco lugares na categoria de técnico superior assessor, 1.º
escalão; e

Um lugar na categoria de intérprete-tradutor assessor, 1.º
escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas,
nos termos do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 14 de Se-
tembro de 2006.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

新聞局為填補人員編制內專業技術員組別第一職階特級助理

技術員一缺，經於二零零六年七月十九日第二十九期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉

升開考的招考公告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

董詩琪 ..................................................................................... 8.32

按照《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提起訴願。

（經行政長官於二零零六年九月八日的批示確認）

二零零六年九月五日於新聞局

典試委員會：

主席：何慧卿

委員：謝永平

   黃文富

（是項刊登費用為 $1,067.00）

法 務 局

公 告

本局為填補人員編制內以下空缺，經二零零六年八月三十日

第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉升開考公告。現根據現行《澳門公共行政

工作人員通則》第五十七條第三款的規定公布，准考人臨時名單

已張貼在水坑尾街 162 號公共行政大樓十九樓法務局內：

第一職階顧問高級技術員五缺；

第一職階顧問翻譯一缺。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單視為

確定名單。

二零零六年九月十四日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,077.00）
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二零零六年九月八日於商業及動產登記局——局長 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 8 de Setembro de 2006.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $246,776.00）

(Custo desta publicação $ 246 776,00)

財 政 局

澳 門 財 稅 廳

告 示

關於職業稅事宜

按照職業稅章程第四十六條第二款，澳門財稅廳收納處定於

二零零六年十月份內征收二零零五年度第一組（散工及僱員）及

第二組（自由及專門職業）納稅人之職業稅，有關職業稅是按上

述章程第三十七條之規定而計算。

按照上述章程第四十八條之規定，在自動繳納期過後之六十

天內繳納者，除稅款外，並加征欠款百分之三及法定過期利息。

倘自動繳納期屆滿逾六十天期後仍未清繳已結算稅款，過期

利息及欠款百分之三時，即予進行催征，且不妨礙罰款之科處，

罰款金額可達欠繳稅款之一半。

茲將本佈告多繕數張，張貼於慣常之告示處，並刊登於中、

葡文主要報章及《澳門特別行政區公報》。此佈

二零零六年九月一日於澳門財稅廳

澳門財稅廳廳長 容光亮

本件經由財政局局長艾衛立核閱

（是項刊登費用為 $1,458.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DE MACAU

Edital

Imposto Profissional

Iong Kong Leong, Chefe da Repartição de Finanças de Macau.

Faço saber que, de harmonia com o disposto no artigo 46.º,
n.º 2, do Regulamento do Imposto Profissional, estará aberto,
durante o mês de Outubro de 2006, o cofre da Recebedoria da
Repartição de Finanças de Macau, para pagamento do imposto
profissional dos contribuintes do 1.º grupo (assalariados e em-
pregados por conta de outrem) e do 2.º grupo (profissões libe-
rais e técnicas), respeitante ao exercício de 2005, calculado nos
termos do artigo 37.º do mesmo Regulamento.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os contri-
buintes mais sessenta (60) dias para satisfazerem as suas colectas,
acrescidas de 3% de dívidas e de juros de mora legais, conforme
o disposto no artigo 48.º do referido Regulamento.

Decorridos sessenta dias sobre o termo do prazo da cobrança
à boca do cofre sem que se mostre efectuado o pagamento do
imposto liquidado, dos juros de mora e de 3% de dívidas, proce-
der-se-á ao seu relaxe, sem prejuízo da aplicação de multa, que
pode atingir metade da importância da colecta em dívida.

E, para constar, se passou este e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume e publicados nos
jornais chineses e portugueses, sendo reproduzido no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Repartição de Finanças de Macau, 1 de Setembro de 2006.

O Chefe da Repartição de Finanças de Macau, Iong Kong
Leong.

Visto.

O Director dos Serviços de Finanças,

Carlos Fernando de Abreu Ávila.

(Custo desta publicação $ 1 458,00)
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FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chan, Kuan Ieng, Chau, Weng Kin
e Chau, Weng Sin, viúva e filhos de Chau, Chin Keong, que foi
guarda do 4.º escalão, do Corpo de Polícia de Segurança Pública,
requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma
pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta
dias, a contar da data da publicação do presente édito no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim
de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugna-
ção será resolvida a pretensão dos requerentes, findo que seja
esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 13 de Setembro de 2006.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 783,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Éditos

Faz-se público que, no âmbito do processo de infracção admi-
nistrativa autuado sob o n.º 001/2006, instaurado pela Autorida-
de Monetária de Macau contra Sam Chi Tun, ex-agente de se-
guros n.º 3545/APS, e por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Economia e Finanças, datado de 7 de Julho de 2006, aposto
sobre a Deliberação n.º 373/CA do Conselho de Administração
da AMCM, lhe foi aplicada uma multa no montante de $ 50 000
(cinquenta mil patacas), nos termos do disposto nos artigos 35.º
e 36.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, na re-
dacção que lhe é dada pelo Regulamento Administrativo n.º 27/
/2001, por violação dos deveres gerais previstos no artigo 9.º da-
quele diploma legal, designadamente da alínea g) desse mesmo
preceito legal.

A presente notificação edital é feita ao abrigo do disposto nos
artigos 38.º e do n.º 2 do artigo 36.º do referido diploma legal,
correndo éditos de trinta dias, contados da publicação do anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau, notificando-se o infractor de que dispõe do prazo de dez
dias depois de findo o dos éditos para, querendo, pagar volunta-
riamente a multa que lhe foi aplicada, procedendo à sua liquida-
ção na Tesouraria da AMCM, sita na Calçada do Gaio, n.os 24 a
26, de 2.ª a 6.ª feira entre as 09,15 e as 12,45 horas e entre as 15,00
e as 16,30 horas, após o que o processo será remetido para co-
brança coerciva conforme determina o n.º 2 do artigo 38.º da-
quele diploma legal.

Autoridade Monetária de Macau, aos 7  de Setembro de 2006.

Pel’O Conselho de Administração, Anselmo Teng, Presidente.

António Félix Pontes, Administrador.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

退  休  基  金  會

三十日告示

謹此公佈現有治安警察局第四職階警員周, 展強之遺孀陳, 群

英及子女周, 永健及周, 永善申請其遺屬撫恤金，如有人士認為具

權利領取該項撫恤金，應由本告示在《澳門特別行政區公報》刊

登之日起計之三十天內，向退休基金會申請應有之權益。如於上

述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零零六年九月十三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $783.00）

澳 門 金 融 管 理 局

告 示

茲公佈：澳門金融管理局對以下人士提起第 001/2006 號行政

違法程序：

沈志團

前保險代理人（編號 3545/APS）

因其違反了第38/89/M號法令中第九條g項規定的一般義務，

按照經濟財政司司長於2006年7月7日，在本局行政委員會第373/

CA號決議上發出的批示，根據經第27/2001號行政法規修改的六

月五日第 38/89/M 號法令第三十五條及第三十六條第四款規定，

向沈志團先生科處 $50,000.00（澳門幣五萬元）的罰款。

根據上述法令第三十六條第二款及第三十八條規定，自本告

示於《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十日為通知期，通

知上指違法者於告示期告滿後十日內，到位於澳門東望洋斜巷24

至26號澳門金融管理局大樓出納處繳交有關罰款（星期一至五上

午 9時 15分至 12 時45 分，下午3時至 4時 30分），逾期不繳者，

則根據上述法令第三十八條第二款的規定，進行強制徵收。

二零零六年九月七日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

委員：潘志輝

（是項刊登費用為 $1,361.00）
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席翻譯

一缺，經於二零零六年八月三十日第三十五期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考

之開考公告。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款

規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供

參閱。

二零零六年九月十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：主任翻譯 黎燕雲

委員：首席高級技術員 李偉文

   首席高級技術員 陳世傑

（是項刊登費用為 $950.00）

澳 門 監 獄

通 告

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

三百三十九條第一款及三百三十三條的規定，現通知澳門監獄第

三職階警員李詠康，據澳門監獄獄長於二零零六年七月十一日作

出的批示，其被科處終止合同的處分。

並通知其可在三十日內就裁定向保安司司長提起訴願。

二零零六年九月十二日於澳門監獄

代獄長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $744.00）

衛 生 局

公 告

根據二零零六年九月七日社會文化司司長之批示，現公佈以

開考方式填補衛生局人員編制醫院醫生職程第一職階第二職等精

神科醫院主任醫生一缺。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor
principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 35, II Série, de 30 de Agosto de 2006.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
13 de Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Lai Pereira In Wan, intérprete-tradutor chefe.

Vogais: Lei Wai Man, técnico superior principal; e

Chan Sai Kit, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 950,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 339.º e do artigo 333.º do Estatu-
to dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, apro-
vado 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, fica notificado o guarda, 3.º escalão, Lei Weng Hon,
que, por despacho do director deste Estabelecimento Prisional,
de 11 de Julho de 2006, foi aplicada a pena de cessação de contrato.

Mais fica notificado de que poderá interpor recurso hierár-
quico no prazo de trinta dias após a publicação.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 12 de Setembro de
2006.

A Directora do EPM, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 744,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho de 7 de Se-
tembro de 2006, do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, se encontra aberto o concurso para o preen-
chimento de uma vaga de chefe de serviço hospitalar, grau 2, 1.º
escalão, área de psiquiatria, da carreira médica hospitalar, do
quadro dos Serviços de Saúde.
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本次一般晉升開考以文件審閱及有限制方式進行。報考表應

自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接第一個辦公日起

計十天內遞交。本開考有效期於所述職位被填補後終止。

有關考試之開考通告現已張貼於衛生局行政大樓一樓本局人

事處。

二零零六年九月十四日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $950.00）

通 告

             行政管理委員會會議記錄第 11 號（摘錄）

鑑於：

官世海醫生及陳綺華女士分別於二零零五年九月二十九日及

十二月三十一日終止其分別作為負責一般衛生護理副體系的衛生

局副局長及負責支援及一般行政副體系的衛生局副局長的定期委

任，同樣在上述日期終止了其在行政管理委員會的職務；

以及，基於同樣理由，載於二零零一年十一月九日行政管理

委員會第24號會議記錄中的向官世海醫生及陳綺華女士作出的授

權已失效，該會議記錄刊登於同年十二月五日第四十九期《澳門

特別行政區公報》第二組；

按照刊登於二零零五年八月三十一日第三十五期《澳門特別

行政區公報》第二組的社會文化司司長二零零五年八月五日的批

示，委任鄭成業醫生由二零零五年九月三十日起以定期委任制度

擔任負責一般衛生護理副體系的衛生局副局長，為期一年；

余少萍女士：

（一）按照社會文化司司長二零零五年十二月二十一日的批

示，余少萍女士獲委任由二零零六年一月一日起，以代任制度擔

任負責支援及一般行政副體系的衛生局副局長，為期六個月；

（二）按照刊登於二零零六年六月二十八日第二十六期《澳門

特別行政區公報》的社會文化司司長二零零六年六月二日的批

Trata-se de concurso comum, documental, de acesso, condi-
cionado, com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau, esgotando-se com o preenchimento da
vaga.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão de Pessoal destes Serviços, sita
no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde.

Serviços de Saúde, aos 14 de Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Avisos

Acta do Conselho Administrativo n.º 11 (extracto)

Tendo em consideração:

Que o dr. Kun Sai Hoi e a dra. Chan I Wa cessaram as suas
comissões de serviço como subdirectores dos Serviços de Saúde
responsáveis pelos subsistemas de Cuidados de Saúde Genera-
lizados e de Apoio e Administração Geral, em 29 de Setembro e
em 31 de Dezembro de 2005, respectivamente, e que nestas da-
tas cessaram também as funções que, por inerência, vinham exer-
cendo no Conselho Administrativo;

E que, pela mesma razão, caducaram as delegações de com-
petências que, estabelecidas a favor do dr. Kun Sai Hoi e da dra.
Chan I Wa, constam da acta n.º 24 do Conselho Administrativo,
de 9 de Novembro de 2001, cujo extracto foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49,
II Série, de 5 de Dezembro do mesmo ano;

Que o dr. Cheang Seng Ip foi nomeado subdirector dos Servi-
ços de Saúde responsável pelo subsistema de Cuidados de Saú-
de Generalizados, em regime de comissão de serviço e pelo pra-
zo de um ano, a partir de 30 de Setembro de 2005, por despacho
do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
de 5 de Agosto de 2005, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 31 de Agos-
to do mesmo ano;

Que a dra. Maria Terezinha Yu:

1) Foi nomeada, em regime de substituição e pelo prazo de
seis meses, subdirectora dos Serviços de Saúde responsável pelo
subsistema de Apoio e Administração Geral, a partir de 1 de
Janeiro de 2006, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Dezembro de 2005;

2) Foi nomeada para o mesmo cargo, em regime de comissão
de serviço e pelo prazo de dois anos, a partir de 1 de Julho de
2006, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 2 de Junho de 2006, publicado no Bole-
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示，余少萍女士獲委任由二零零六年七月一日起，以定期委任制

度擔任上述職務，為期兩年；

鄭成業醫生及余少萍女士擔任衛生局行政管理委員會成員的

職務，按照十一月十五日第 81/99/M 號法令第十條第一款 b 項規

定，有必要對其以此身份及按照行政管理委員會向官世海醫生及

陳綺華女士的授權所作出的行為予以追認。

此外，並鑑於：

有必要明確所賦予的權限，以許可在十一月十五日第81/99/M

號法令第十一條 g 項所規定的基金的管理範疇內作出的開支；

有必要明確所有按照授權所作出的開支須在衛生的本身預算

中已作預算備付及已預先指定款項用途；

在第24號會議記錄及有關摘錄的公佈文本中，鑑於十一月十

五日第81/99/M號法令第十二條第四款a項的規定，在向負責支援

及一般行政副體系的副局長所作的授權在許可開支金額限制方面

有明顯錯誤，因此，有必要作出糾正，雖然行政管理委員會一向

遵守法例規定進行；

衛生局行政管理委員會決議：

I

按照及為適用十一月十五日第 81/99/M 號法令第十二條規定

並鑑於同一法令第十條及第十一條的規定，作出以下授權：

一、授權予主席兼衛生局局長，瞿國英醫生：

（一）許可因以下事項而產生的取得財貨或勞務的開支的權

限：

（1）支付人員薪俸、工資及其他補助；

（2）將對人員作出之法定扣除、或基於會費、借款攤還的法

定扣除，又或應從薪俸或工資中作出之法定扣除的款項轉移至其

他實體；

（3）持續執行的合同；

（4）取得常用物料及物品或獲提供服務，但以每次金額不超

過澳門幣 5,000 元為限；

（5）許可解除擔保；

（6）償還與衛生有關的開支；

tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26,
II Série, de 28 de Junho do mesmo ano;

E que, tendo o dr. Cheang Seng Ip e a dra. Maria Terezinha
Yu assumido os cargos de membros do Conselho Administra-
tivo dos Serviços de Saúde, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, alí-
nea b), do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, é ne-
cessário proceder à ratificação dos actos praticados por ambos,
nessa qualidade e ao abrigo das competências delegadas por este
órgão a favor do dr. Kun Sai Hoi e da dra. Chan I Wa.

Considerando ainda, entre outros aspectos:

Que importa clarificar a competência atribuída para a autori-
zação de despesas a realizar no âmbito da gestão dos fundos
previstos na alínea g) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M,
de 15 de Novembro;

Que é necessário deixar claro que todas as despesas feitas ao
abrigo das competências delegadas carecem de cobertura finan-
ceira e cabimento prévio no orçamento privativo dos Serviços
de Saúde;

E que a acta n.º 24 e a publicação do respectivo extracto com-
portam, em matéria de delegação de competências a favor da
subdirectora responsável pelo subsistema de Apoio e Adminis-
tração Geral, lapsos manifestos relativos aos montantes previs-
tos como limite para as despesas a autorizar, face ao que se dis-
põe no artigo 12.º, n.º 4, alínea a), do Decreto-Lei n.º 81/99/M de
15 de Novembro, que importa corrigir, embora a prática do Con-
selho sempre se tenha pautado pelo cumprimento à lei;

O Conselho Administrativo dos Serviços de Saúde delibera:

I

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 12.º do De-
creto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, e tendo em conside-
ração o disposto nos artigos 10.º e 11.º do mesmo diploma, dele-
gar as seguintes competências:

1. No seu presidente e director dos Serviços de Saúde, dr. Koi
Kuok Ieng:

1) Competência para autorizar a realização de despesas com a
aquisição de bens e serviços, decorrentes de:

(1) Pagamento de vencimentos, de salários e de outros abo-
nos ao pessoal;

(2) Transferência para outras entidades do valor de descontos
legais efectuados ao pessoal, dos que resultem de quotas e de
amortização de empréstimos ou quaisquer outros que devam ser
deduzidos nos vencimentos ou nos salários;

(3) Contratos de execução continuada;

(4) Aquisição de materiais e artigos de consumo corrente ou
prestação de serviços, até ao limite $ 5 000,00 patacas por cada
uma;

(5) Libertação de cauções;

(6) Reembolso de despesas com a saúde.
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（二）許可未有預計的緊急及不可延誤的開支的權限，但以

金額不超過澳門幣 200,000 元為限；

（三）許可金額不超過澳門幣 15,000 元的招待費的權限。

二、授權予負責支援及一般行政副體系的副局長，余少萍女

士：

（一）許可未有預計的緊急及不可延誤的開支，但以金額不

超過澳門幣 100,000 元為限；

（二）許可因以下事項而產生的取得財貨或勞務的開支的權

限：

（1）本授權第一款（一）項所載的平常管理行為，但每次取

得或獲提供服務的金額以澳門幣 100,000 元為限，但（4）項中所

指的除外，該金額以澳門幣 5,000 元為限；

（2）支付電費、水費及電話費；

（3）支付有關在《澳門特別行政區公報》及本地傳媒中刊登

的公告及通告的開支。

三、分別授權予負責專科衛生護理副體系的副局長李展潤醫

生及負責一般衛生護理副體系的副局長鄭成業醫生，以許可載於

本授權第一款（一）項（4）的平常管理行為範疇內的開支，但每

次取得或獲提供服務的金額以澳門幣 5,000 元為限。

四、在第一款及第二款所指的權限包括許可結算開支的權

限；

五、按以上數款作出的在衛生局本身預算中所指的開支的許

可，必須已作預算備付及已預先指定開支的用途。

六、第一款（二）項及（三）項及第二款（一）項所指的許

可，須由行政管理委員會於作出許可嗣後舉行的首次會議上予以

追認。

七、其餘許可應立即通知財務管理廳廳長，以便透過會計處

組成結算有關開支的卷宗。

八、本決議所指的授權，在行政管理委員會成員不在或因故

不能視事時，分別由衛生局局長及副局長的代任人行使。

九、追認負責一般衛生護理副體系的副局長鄭成業醫生及負

責支援及一般行政副體系的副局長余少萍女士，以衛生局行政管

2) Competência para autorizar, até ao limite de $ 200 000,00
patacas, a realização de despesas imprevistas, de natureza ur-
gente e inadiável;

3) Competência para autorizar a realização de despesas de
representação, até ao limite de $ 15 000,00 patacas.

2. Na subdirectora responsável pelo subsistema de Apoio e
Administração Geral, dra. Maria Terezinha Yu:

1) Competência para autorizar, até ao limite $ 100 000,00 pata-
cas, a realização de despesas imprevistas, de natureza urgente e
inadiável;

2) Competência para autorizar a realização de despesas com
aquisição de bens e serviços, decorrentes de:

(1) Actos de gestão corrente que constam da alínea 1) do n.º 1
desta delegação de competências, até ao limite $ 100 000,00 pata-
cas por cada aquisição ou prestação de serviços, com excepção
dos referidos na subalínea (4) cujo limite é de $ 5 000,00 patacas;

(2) Pagamento de facturas de energia eléctrica, de água e de
telecomunicações;

(3) Pagamentos relativos à publicação de anúncios e avisos no
Boletim Oficial e na Comunicação Social local.

3. Nos subdirectores responsáveis pelos subsistemas dos Cui-
dados de Saúde Diferenciados e dos Cuidados de Saúde Genera-
lizados, drs. Lei Chin Ion e Cheang Seng Ip, respectivamente, a
competência para autorizar a realização de despesas no âmbito
dos actos de gestão corrente referidos na subalínea (4) da alínea
1) do n.º 1 desta delegação de competências, até ao limite de 5 000,00
patacas por cada aquisição ou prestação de serviços.

4. As competências referidas nos n.os 1 e 2 envolvem a compe-
tência para autorizar a liquidação das despesas.

5. As autorizações proferidas ao abrigo dos números anterio-
res pressupõem a cobertura financeira e o cabimento prévio das
despesas a que se referem no orçamento privativo dos Serviços
de Saúde.

6. As autorizações a que se referem as alíneas 2) e 3) do n.º 1
e a alínea 1) do n.º 2 são submetidas a ratificação do Conselho
Administrativo na reunião seguinte à data em que são proferidas.

7. As restantes autorizações são imediatamente comunicadas
ao chefe do Departamento de Administração Financeira, que
determina a instrução do processo de liquidação da respectiva
despesa através da Divisão de Contabilidade.

8. As delegações a que se refere a presente deliberação vigo-
ram, no caso de ausência ou impedimento dos membros do
Conselho Administrativo, para quem os substituir nos cargos
de director e de subdirectores dos Serviços de Saúde, respec-
tivamente.

9. São ratificados todos os actos do subdirector dos Serviços
de Saúde responsável pelo subsistema de Cuidados de Saúde
Generalizados, dr. Cheang Seng Ip, e da subdirectora responsá-
vel pelo subsistema de Apoio e Administração Geral, dra. Ma-
ria Terezinha Yu, praticados na qualidade de membros do Con-
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理委員會成員的身份按現授予的權限分別自二零零五年九月三十

日及二零零六年一月一日至本決議在《澳門特別行政區公報》中

公佈之日所作出的行為。

十、廢止行政管理委員會二零零一年十一月九日第24號會議

記錄中所載的授權，該會議記錄的摘錄刊登於同年十二月五日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組。

II

一、根據及為適用十一月十五日第 81/99/M 號法令第十二條

第四款 c 項規定，並鑑於同一法令第十一條 g 項的規定，現授權

以下經指定的負責人，以在二零零六年經濟年度按照行政管理委

員會於二零零五年十二月三十日的決議通過的金額及程序規範

（為適當的效力，在此視為已完全轉錄），許可對於管理屬必要的

開支：

部門 基金負責人

塔石衛生中心 黎嫦燕

筷子基衛生中心 郭秋莎

離島衛生中心 方健坤

海傍衛生中心 馮浩明

風順堂衛生中心 陳豔群

黑沙環衛生中心 李平穩

捐血中心 許萍

公共衛生化驗所 葉炳基

藥物事務廳 蔡炳祥

局長辦公室 瞿國英

設施暨設備廳 陳永華

技術協調室 彭興華

精神科 梁潔美

文書科 Maria de Fátima Dias Carvalho

物資供應暨管理處 梁玉妹

組織暨電腦廳 梁基雄

護理行政部 馬敏燕

selho Administrativo dos Serviços de Saúde, ao abrigo das com-
petências ora delegadas, desde 30 de Setembro de 2005 e de 1
de Janeiro de 2006, respectivamente, e até à publicação da pre-
sente deliberação em Boletim Oficial.

10. São revogadas as delegações de competência que constam
da acta n.º 24 do Conselho Administrativo, de 9 de Novembro
de 2001, cujo extracto foi publicado em Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 de
Dezembro do mesmo ano.

II

1. Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea, c) do
n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novem-
bro, e tendo em consideração, designadamente, o disposto na
alínea g) do artigo 11.º do mesmo diploma, delegar as compe-
tências para autorizar, durante o ano económico de 2006, as des-
pesas necessárias à sua gestão, de acordo com montantes e nor-
mas de procedimento aprovadas pelo Conselho Administrativo
por deliberação de 30 de Dezembro de 2005, que aqui se dá por
integralmente reproduzida, para os devidos efeitos, nos seguin-
tes responsáveis então designados:

                    Serviços Responsável
pelo fundo

Centro de Saúde Tap Seac Lai Sheung Yin;

Centro de Saúde Fai Chi Kei Kwok Chau Sha;

Centro de Saúde das Ilhas Fong Kin Kuan;

Centro de Saúde Porto Interior Fong Hou Meng;

Centro de Saúde S. Lourenço Chan Im Kuan;

Centro de Saúde Areia Preta Li Ping Wan;

Centro de Transfusões de Sangue Hui Ping;

Laboratório de Saúde Pública Ip Peng Kei;

Departamento dos Assuntos
Farmacêuticos Choi Peng Cheong;

Gabinete do Director Koi Kuok Ieng;

Departamento de Instalações e
Equipamentos Chan Weng Wa;

Gabinete de Coordenação Técnica Pang Heng Va;

Serviço de Psiquiatria Leong Kit Mei;

Secção de Expediente Geral Maria de Fátima
Dias Carvalho;

Divisão de Aprovisionamento e
Economato Leung Iok Mui;

Departamento de Organização e
Informática Leong Kei Hong;

Direcção de Enfermagem Estela Ma;
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部門 基金負責人

入院科 Xeque Hassan Mamblecar

環境及食物衛生部 方月華

急診部 李偉成

結核病防治中心 曹國希

社會工作部 Diana Maria Comandante

藥劑事務處 吳心絃

疾病預防控制中心 湯家耀

二、這些許可每月須交由負責支援及一般行政副體系的副局

長批閱，由其許可對補充零用基金屬必須的款項轉移。

三、當上述負責人不在或因故不能視事時，由合法代任有關

職務者或由為此而預先指定者替代。

四、追認按照行政管理委員會二零零五年十二月三十日的決

議及在本授權範圍內作出的許可：

（一）  由上述的基金負責人或其代任人，自二零零六年一月一

日至本決議在《澳門特別行政區公報》中公佈期間作出的許可；

（二）由黃麗儀以台山衛生中心的基金負責人身份或其代任

人，自二零零六年一月一日至七月四日（即該衛生中心最後開放

之日）期間作出的許可。

III

上述授權及有關規則自在《澳門特別行政區公報》中公佈起

生效。

  鑑於上述所通過的授權，行政管理委員會並決議因結算開支

所發出的支票：

（一）由兩人簽署；

（二）得由衛生局局長及副局長，財務管理廳廳長及司庫科

科長簽署，但不影響下款規定的適用。

（三）優先由負責支援及一般行政副體系的副局長及財務管

理廳廳長簽署，當任何一位不在或因故不能視事時，由司庫科科

長簽署。

                    Serviços Responsável
pelo fundo

Secção de Admissões Xeque Hassan
Mamblecar

Núcleo de Higiene Ambiental e
Alimentar Fong Ut Wa;

Serviço de Urgência Lei Wai Seng;

Centro de Prevenção e Tratamento
de Tuberculose Chou Kuok Hei;

Serviço de Acção Social Diana Maria
Comandante;

Divisão de Farmácia Ung Sam In;

Centro de Prevenção e Controlo
da Doença (CDC) Tong Ka Io.

2. Estas autorizações são mensalmente visadas pela subdirec-
tora responsável pelo subsistema de Apoio e Administração
Geral, que igualmente autoriza a transferência das verbas neces-
sárias à reposição dos Fundos de Maneio.

3. Os responsáveis acima referidos são substituídos, nas suas
ausências ou impedimentos, por quem os substituir legalmente
nas respectivas funções ou por quem, para tal, for designado.

4. São ratificadas as autorizações concedidas, ao abrigo da
deliberação de 30 de Dezembro de 2005 do Conselho Adminis-
trativo e no âmbito das competências ora delegadas:

1) Pelos responsáveis dos Fundos, acima identificados, ou pe-
los seus substitutos, desde 1 de Janeiro de 2006 até à publicação
da presente deliberação em Boletim Oficial;

2) Por Wong Lai I, na qualidade de responsável pelo Fundo
atribuído ao Centro de Saúde Tamagnini Barbosa, ou pelos seus
substitutos, desde 1 de Janeiro até 4 de Julho de 2006, dia em
que o Centro esteve aberto pela última vez.

III

Estas delegações e as regras que lhe vão associadas produzem
efeitos a partir da sua publicação em Boletim Oficial.

Tendo em consideração as delegações atrás aprovadas, o Con-
selho Administrativo deliberou ainda que os cheques emitidos
em resultado da liquidação de despesas:

1) São assinados por duas pessoas;

2) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, podem ser as-
sinados pelo director e subdirectores, pelo chefe do Departa-
mento de Administração Financeira e pelo chefe da Secção de
Tesouraria dos Serviços de Saúde;

3) São prioritariamente assinados pela subdirectora respon-
sável pelo subsistema de Apoio e Administração Geral e pelo
chefe do Departamento de Administração Financeira e, na au-
sência ou impedimento de algum deles, pelo chefe da Secção de
Tesouraria.
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Serviços de Saúde, aos 17 de Julho de 2006.

Membros da CA:

Dr. Koi Kuok Ieng, presidente.

Dr. Lei Chin Ion;

Dra. Maria Terezinha Yu;

Dr. Cheang Seng Ip; e

Dr. António João Terra Esteves.

(Custo desta publicação $ 10 733,00 )

Despacho n.º 17/SS/06

Para efeitos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 9/95/M, de 31
de Julho, se torna pública a Comissão para o Reconhecimento
das Habilitações de Enfermagem que passou a ter a seguinte
composição, a partir de 1 de Setembro de 2006:

Presidente: Yin Lei, directora da Escola Superior de Saúde,
Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Estela Ma, enfermeira- adjunta da Direcção do Cen-
tro Hospitalar Conde de S. Januário, Serviços de Saúde;

Cheng Bing Shu, enfermeiro indicado pela Escola Superior
de Saúde, Instituto Politécnico de Macau;

Lam Oi Ching Bernice Nogueira, enfermeira indicada pela
Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Macau; e

Liu Ming, enfermeira indicada pela Escola Superior de Saúde,
Instituto Politécnico de Macau.

Serviços de Saúde, aos 13 de Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços de segurança aos
diversos organismos dependentes da Direcção dos Serviços de

Educação e Juventude

1. Entidade lançadora do concurso: Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude (DSEJ).

2. Modalidade de concurso: concurso público.

二零零六年七月十七日於衛生局

行政管理委員會成員：

瞿國英主席

李展潤醫生

余少萍學士

鄭成業醫生

艾德偉學士

（是項刊登費用為 $10,733.00）

第 17/SS/06 號批示

按七月三十一日第 9/95/M 號法律第二十六條之規定，茲公

布，自二零零六年九月一日起，護理資格認可委員會改由下列人

員組成：

主席：澳門理工學院高等衛生學校校長 殷磊

委員：衛生局仁伯爵綜合醫院醫務領導層助理——護士總監

馬敏燕

澳門理工學院高等衛生學校指定之護士 鄭柄樞

澳門理工學院高等衛生學校指定之護士 林愛貞

澳門理工學院高等衛生學校指定之護士 劉明

二零零六年九月十三日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $1,047.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

為教育暨青年局屬下單位提供保安管理服務公開招標

1. 招標實體：教育暨青年局。

2. 招標方式：公開招標。
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3. Objecto do concurso: prestação de serviços de segurança
aos diversos organismos dependentes da Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude.

4. Período de prestação de serviços: de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2007.

5. Prazo de validade de 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 preço global.

7. Caução provisória: $ 160 000,00 (cento e sessenta mil
patacas).

8. Caução definitiva: 4% do montante da adjudicação.

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: título do alvará indicado no arti-
go 9.º do Decreto-Lei n.º 54/91/M, de 21 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 65/96/M, de 21 de
Outubro.

11. Local de entrega das propostas: Secção de Arquivo e Ex-
pediente Geral da DSEJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9,
1.º andar, Macau.

12. Data e hora limite para entrega das propostas: dia 6 de
Outubro de 2006, até às 17,30 horas.

13. Local, data e hora do acto público:

Local: no Auditório Yuanhui da DSEJ, sito na Avenida de
D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

Data e hora: dia 9 de Outubro de 2006, pelas 10,00 horas.

* Em conformidade com o disposto do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem estar presentes ao acto público de abertura
de propostas com vista a prestar esclarecimentos sobre dúvidas
eventualmente surgidas relativas aos documentos constantes das
suas propostas.

14. Consultas do processo, o local, a data e hora de acesso aos
respectivos exemplares:

Local: Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, na Secção de
Arquivo e Expediente Geral da DSEJ.

Data: da data da publicação do presente anúncio à data-limite
de entrega de propostas do concurso público.

Hora: nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.

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

— Preço razoável: 50%;

— Estrutura de entidade concorrente: 25%; e

— Currículo do concorrente: 25%.

3. 承投標的：為教育暨青年局屬下單位提供保安管理服務。

4. 服務提供期：由二零零七年一月一日至十二月三十一日。

5. 投標書的有效期：投標書的有效期由開標日起計九十日，

得按照招標方案規定延長。

6. 承投類型：總額承投。

7. 臨時擔保：澳門幣拾陸萬元正。

8. 確定擔保：判給總額的百分之四。

9. 底價：不設底價。

10. 參加條件：持有經十月二十一日第65/96/M號法令修訂的

十月二十一日第 54/91/M 號法令第九條規定的執照。

11. 交標地點：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局

檔案暨文書收發科。

12. 截止日期及時間：二零零六年十月六日下午五時三十分。

13. 開標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路 7-9 號一樓教育暨青年局元晦堂。

日期及時間：二零零六年十月九日上午十時正。

＊根據七月六日第 63/85/M 號法令第二十七條的規定，競投

者或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交的標書文件可

能出現的疑問作出澄清。

14. 查閱卷宗及取得卷宗副本的地點、日期及時間：

地點：澳門約翰四世大馬路 7-9 號一樓檔案暨文書收發科。

日期：自本公告公佈日起至公開招標截標日期及時間止。

時間：工作日的辦公時間內。

15. 評標標準及其所佔比重：

—— 合理價格：50%；

—— 投標公司組織：25%；

—— 投標公司履歷：25% 。
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16. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão com-
parecer na Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ,
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a partir da publicação
do presente anúncio à data-limite de entrega de propostas do
concurso público, para tomar conhecimento de eventuais escla-
recimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 13 de
Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 3 158,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Faz-se público que se encontra 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 De-
zembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro, para o preenchimento de duas vagas de téc-
nico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de regime geral do
grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da DST.

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 12 de Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires
Júnior.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Concurso público

O Instituto do Desporto faz público que, por despacho do
Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de
29 de Agosto de 2006, se encontra aberto o concurso público
para a «Prestação de serviços de limpeza nas instalações despor-
tivas afectas ao Instituto do Desporto».

16. 附加說明文件：自本公告公佈日起至公開招標截標日期及

時間止，競投者應前往澳門約翰四世大馬路 7-9 號一樓檔案暨文

書收發科，以了解有否附加之說明文件。

二零零六年九月十三日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $3,158.00）

旅 遊 局

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高級技術人員組別第一

職階顧問高級技術員兩缺。

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。

二零零六年九月十二日於旅遊局

代局長 白文浩

（是項刊登費用為 $1,116.00）

體 育 發 展 局

公 告

公開招標

體育發展局宣佈，根據社會文化司司長於二零零六年八月二

十九日的批示，進行“體育發展局轄下體育設施清潔服務”公開

招標。
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有關的《招標計劃》及《承投規則》存放於羅理基博士大馬

路澳門綜藝館第一座體育發展局總部接待處，有意競投者可自本

公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起，於辦公時間內到上

址查閱。

競投者必須於辦公時間內把標書送達體育發展局總部接待

處，遞交期於二零零六年十月十六日下午五時三十分結束。

除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所指文件外，尚須提

交已繳付臨時保證金$ 40,000.00（澳門幣肆萬圓正）的證明文件。

臨時保證金的款項可存入體育發展基金於大西洋銀行的帳戶，或

直接往體育發展局行政財政處繳交等額的現金、支票或銀行擔

保。

二零零六年十月十八日上午九時三十分在羅理基博士大馬路

澳門綜藝館第一座體育發展局會議室舉行開標。

二零零六年九月十五日於體育發展局

代局長 黃有力

（是項刊登費用為 $1,527.00）

為澳門奧林匹克綜合體戶外天地與澳門三育中學之間地段設計

及建造運動場承包工程之公開招標

1. 競投方式：公開招標。

2. 工程地點：位於澳門奧林匹克綜合體戶外天地與澳門三育

中學之間的地段。

3. 工程標的：在澳門奧林匹克綜合體戶外天地與澳門三育中

學之間的地段設計及建造運動場。

4. 標書有效期：由開標日起計九十日內有效，可按招標方案

的規定延期。

5. 承攬類型：以總額價金承攬，樁基部份以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣伍拾萬圓元（$500,000.00），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保形式繳交。

7. 確定擔保：相等予批給總價百分之五（為保障合同之履

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis para efeitos de consulta durante o ho-
rário de trabalho, no Expediente Geral, na sede do Instituto do
Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edi-
fício Fórum de Macau, bloco I, a partir da data de publicação
deste anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

As propostas serão entregues, dentro do horário de serviço,
no Expediente Geral na sede do Instituto do Desporto e o res-
pectivo prazo de entrega termina às 17,30 horas do dia 16 de
Outubro de 2006.

Além da entrega dos documentos referidos no respectivo pro-
grama do concurso e no caderno de encargos, deve ser apresen-
tado o documento comprovativo de ter sido efectuada a caução
provisória no valor de $ 40 000,00 (quarenta mil patacas) à or-
dem do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, no Banco Na-
cional Ultramarino, ou prestada na Divisão Administrativa e Fi-
nanceira do Instituto do Desporto, em numerário ou cheque,
podendo ainda ser efectuada mediante garantia bancária.

A abertura das propostas realizar-se-á na sala de reuniões do
Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, s/n, Edifício Fórum de Macau, bloco I, às 9,30 horas, no
dia 18 de Outubro de 2006.

Instituto do Desporto, aos 15 de Setembro de 2006.

O Presidente do Instituto, substituto, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 527,00)

Concurso público para arrematação da empreitada da obra

de concepção e construção do «Campo Desportivo no terreno

entre o Quintal Desportivo do Complexo Olímpico de Macau

e a Escola Secundária Sam Yuk de Macau»

1. Modalidade de concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: terreno entre o Quintal Des-
portivo do Complexo Olímpico de Macau e a Escola  Secundá-
ria Sam Yuk de Macau.

3. Objecto da empreitada: concepção e construção do campo
desportivo no terreno entre o Quintal Desportivo do Complexo
Olímpico de Macau e a Escola Secundária Sam Yuk de Macau.

4. 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.

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global e as
fundações é por série de preços.

6. Caução provisória: $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas), a
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro de 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
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行，每次支付款項予承建商時，均會扣除百分之五，以追加確定

擔保）。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 遞交標書的地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路澳門綜藝館第一座四樓體育發展

局。

日期及時間：二零零六年十月十日（星期二），下午五時

正。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路澳門綜藝館第一座四樓體育發展

局。

日期及時間：二零零六年十月十一日（星期三），上午九時

三十分。

開標時，競投者或其代表應出席，以便根據第 74/99/M 號法

令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現的疑問。

12. 查閱程序的地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路澳門綜藝館第一座四樓體育發展局

〔可購買投標程序副本，每份澳門幣 $1,000.00（壹仟圓正）〕。

時間：辦公時間內。

13. 評標標準及其所佔比重：

——造價：30%；

——工程的設計概念：40%；

——施工期：20%；

——施工計劃：5%；

——同類工程經驗：5% 。

14. 說明：

在遞交標書期限屆滿前，競投者應前往羅理基博士大馬路澳

門綜藝館第一座四樓體育發展局，以了解有否附加說明之文件。

二零零六年九月十五日於體育發展局

代局長 黃有力

（是項刊登費用為 $3,227.00）

pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato,
em reforço da caução definitiva prestada).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Serviços
de Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) na modalidade de
execução de obras.

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, s/n, Edifício Fórum de Macau, bloco I, 4.º andar;

Dia e hora limite: dia 10 de Outubro de 2006 (terça-feira), às
17,00 horas.

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, s/n, Edifício Fórum de Macau, bloco I, 4.º andar;

Dia e hora: dia 11 de Outubro 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.

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, s/n, Edifício Fórum de Macau, bloco I, 4.º andar, po-
derão ser solicitadas cópias do processo do concurso ao preço
de $ 1 000,00 (mil  patacas),  por exemplar.

Horário: horário de expediente.

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

— Preço: 30%;

— Concepção da obra: 40%;

— Prazo de execução: 20%;

— Plano de trabalhos: 5%; e

— Experiência em obras semelhantes: 5%.

14. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Instituto do Despor-
to, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Fórum
de Macau, bloco I, 4.º andar e até à data limite para a entrega
das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclareci-
mentos adicionais.

Instituto do Desporto, aos 15 de Setembro de 2006.

O Presidente do Instituto, substituto, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 3 227,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Nos termos do artigo 54.º dos Estatutos da Universidade de
Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, publicam-se
o Regulamento relativo à Estrutura Orgânica da Universidade
de Macau, o Regulamento relativo aos Graus Académicos atribuí-
dos pela Universidade de Macau e o Regulamento relativo às
Unidades de Ensino e de Investigação das Faculdades da Univer-
sidade de Macau, aprovados por deliberação do Conselho da
Universidade no dia 1 de Setembro de 2006 e que entram em vi-
gor no mesmo dia.

Universidade de Macau, 1 de Setembro de 2006.

O Presidente do Conselho da Universidade, Doutor Tse Chi Wai.

Regulamento relativo à Estrutura Orgânica

da Universidade de Macau

Artigo 1.º

Comissões que integram o Conselho da Universidade

1. As comissões que integram o Conselho da Universidade,
de acordo com o n.º 8 do artigo 17.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, são as seguintes:

1) Comissão Permanente;

2) Comissão de Graus e Títulos Honoríficos;

3) Comissão de Fiscalização.

2. Funcionamento da Comissão Permanente:

1) Compete ao presidente a fixação dos dias e horas das reu-
niões da Comissão Permanente;

2) A Comissão Permanente reúne ordinariamente, pelo menos,
quatro vezes em cada ano lectivo e, extraordinariamente, sem-
pre que convocada pelo seu presidente, ou a pedido da maioria
dos seus membros, sendo as actas das reuniões apresentadas ao
Conselho da Universidade, para registo ou apreciação, no prazo
de um mês contado da data da sua realização;

3) A Comissão Permanente pode tratar dos assuntos que lhe
competem por meio de circulação de documentos escritos.

3. Funcionamento da Comissão de Graus e Títulos Honoríficos:

1) Compete ao presidente a fixação dos dias e horas das reu-
niões da Comissão de Graus e Títulos Honoríficos;

2) A Comissão de Graus e Títulos Honoríficos reúne, pelo
menos, uma vez em cada ano lectivo, sendo as actas das reuniões
apresentadas ao Conselho da Universidade para registo ou apre-
ciação, no prazo de um mês contado da data da sua realização.

4. Funcionamento da Comissão de Fiscalização:

1) A Comissão de Fiscalização reúne, ordinariamente, pelo
menos uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo seu presidente, ou a pedido de um dos seus mem-
bros;

澳 門 大 學

通 告

根據第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第五十四

條的規定，公佈由校董會於二零零六年九月一日議決通過，並於

當日生效的《澳門大學組織架構規章》、《澳門大學學位頒授規

章》及《澳門大學學院教學及研究單位規章》。

二零零六年九月一日於澳門大學

校董會主席 謝志偉博士

《澳門大學組織架構規章》

第一條

校董會下設的委員會

一、 根據《澳門大學章程》第十七條第八款的規定，校董會

下設的委員會為：

（一）常設委員會；

（二）榮譽學位及榮譽名銜委員會；

（三）監察委員會。

二、 常設委員會的運作：

（一）常設委員會會議日期及時間由主席決定；

（二）常設委員會每學年最少舉行四次平常會議，在主席召集

或應大部分成員要求時，亦可舉行特別會議，會議紀錄自會議舉

行日起計一個月內呈交校董會備案或審議；

（三）常設委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內的事

務。

三、 榮譽學位及榮譽名銜委員會的運作：

（一）榮譽學位及榮譽名銜委員會會議日期及時間由主席決

定；

（二）榮譽學位及榮譽名銜委員會每學年最少舉行一次會議，

會議紀錄自會議舉行日起計一個月內呈交校董會備案或審議。

四、 監察委員會的運作：

（一）監察委員會每半年最少舉行一次平常會議，在主席召集

或應其中一名委員要求時，亦可舉行特別會議；
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2) As deliberações da Comissão de Fiscalização são tomadas
por maioria de votos dos seus membros;

3) De cada reunião da Comissão de Fiscalização é lavrada acta,
que é assinada por todos os que nela tenham participado e da
qual devem constar resumos das verificações efectuadas e as deli-
berações tomadas;

4) A Comissão de Fiscalização deve dar conhecimento ao
Conselho da Universidade das verificações efectuadas e das di-
ligências promovidas, bem como do resultado das mesmas.

5. O Conselho da Universidade pode criar comissões interi-
nas para tratar de assuntos específicos. A composição, as com-
petências e o funcionamento das comissões interinas são defini-
dos pelo Conselho da Universidade.

Artigo 2.º

Vice-reitores

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º dos Estatutos da Uni-
versidade de Macau, a Universidade de Macau, abreviadamente
designada por UM, tem três vice-reitores que coadjuvam o rei-
tor nos assuntos académicos, de investigação e administrativos,
respectivamente.

2. Os vice-reitores são recrutados pela Comissão de Recruta-
mento, que tem a seguinte composição:

1) O reitor, que preside;

2) Dois directores de faculdade;

3) Um a dois professores associados ou catedráticos dos mais
antigos;

4) Um ou dois membros do Conselho da Universidade, a que
se refere a alínea 12) do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos da UM.

3. Os membros da Comissão de Recrutamento são nomeados
pela Comissão Permanente do Conselho da Universidade.

Artigo 3.º

Conselho de Coordenação dos Assuntos da Universidade

1. De acordo com o artigo 31.º dos Estatutos da UM, compete
ao Conselho de Coordenação dos Assuntos da Universidade
coadjuvar o reitor no tratamento e coordenação dos assuntos da
UM e estabelecer um canal formal de reflexão colectiva quando
sejam adoptadas medidas administrativas que se repercutam na
comunidade universitária.

2. O Conselho de Coordenação dos Assuntos da Universidade
tem a seguinte composição:

1) O reitor, que preside;

2) Os vice-reitores;

3) Os chefes dos vários serviços de apoio para os assuntos aca-
démicos;

4) Os chefes dos vários serviços administrativos;

（二）監察委員會的決議是以其成員的大多數票通過；

（三）對監察委員會的每次會議均須繕立會議紀錄，其內應載

明審查工作的摘要及所作決議，並由所有與會者簽名；

（四）監察委員會應將其已進行的審查工作、已作出的措施及

有關結果通知校董會。

五、校董會可為處理特定事務而設立臨時性質的委員會。臨

時委員會的組成、職權及運作由校董會訂定。

第二條

副校長

一、根據《澳門大學章程》第三十條第二款的規定，澳門大

學（以下簡稱“澳大”）設副校長三名，分別輔助校長執行學術、

研究及行政事務。

二、副校長由招聘委員會負責招聘，招聘委員會的組成如

下：

（一）校長，擔任主席；

（二）學院院長兩名；

（三）資深的教授一至兩名；

（四）《澳門大學章程》第十七條第二款（十二）項所指的校董

會成員一或兩名。

三、招聘委員會的成員由校董會常設委員會委任。

第三條

校務協調委員會

一、根據《澳門大學章程》第三十一條，校務協調委員會負

責協助校長處理及協調澳大事務，以及就影響澳大社群的行政措

施的制定提供集體思考的正式渠道。

二、校務協調委員會的組成如下：

（一）校長，擔任主席；

（二）各副校長；

（三）各學術輔助部門主管；

（四）各行政部門主管；
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（五）各學院院長；

（六）校長按需要委任的其他教學或非教學人員最多兩名，任

期最長為一年。

三、校務協調委員會的職權如下：

（一）就改善澳大運作的措施提供意見；

（二）協調澳大年度及多年度的工作計劃、財政計劃及工作報

告的準備工作；

（三）協調本身預算案、補充預算案及修改預算案的準備工

作，並呈交校董會審議；

（四）協調澳大工作報告及最後帳目的準備工作，並呈交校董

會審議；

（五）協調澳大日常運作所需的物資及服務的供應；

（六）就外界以有償或無償方式向澳大借用設施及設備的要求

提供意見；

（七）就澳大各單位及部門的運作及協調情況作年度檢討；

（八）協助處理或回應校內外對澳大運作的意見及建議；

（九）就校長所提出的所有事宜提供意見。

四、校務協調委員會就本身預算及補充預算的編製以及預算

的修改進行討論時，主席應邀請所有學院院長參與討論，並就學

術資源的分配提供意見。

五、校務協調委員會每學年最少舉行四次平常會議，會議所

需的技術及行政支援由校長事務處負責。

第四條

教務委員會

一、《澳門大學章程》第三十五條第三款所指的教務委員會

成員的具體組成如下：

（一） 主要獨立學術單位主管，包括：

（1） 研究生院院長；

（2） 中華醫藥研究院院長；

5) Os directores de faculdade;

6) Outros membros do pessoal docente ou não docente, a no-
mear pelo reitor, consoante as necessidades, em número não
superior a dois, pelo período máximo de um ano.

3. Compete ao Conselho de Coordenação dos Assuntos da
Universidade:

1) Dar parecer sobre medidas para a melhoria do funciona-
mento da UM;

2) Coordenar a preparação dos planos de actividades, planos
financeiros e relatórios de actividades, anuais e plurianuais da
UM;

3) Coordenar a preparação das propostas de orçamento priva-
tivo, orçamento suplementar, bem como as propostas de altera-
ção orçamental e submetê-las à apreciação do Conselho da Uni-
versidade;

4) Coordenar a preparação do relatório de actividades e das
contas finais da UM e submetê-los à apreciação do Conselho da
Universidade;

5) Coordenar o fornecimento de recursos e serviços necessá-
rios ao funcionamento corrente da UM;

6) Dar parecer sobre pedidos externos para o uso, a título
oneroso ou gratuito, das instalações e equipamentos da UM;

7) Proceder à revisão anual da forma de funcionamento e de
coordenação das várias unidades e dos vários serviços da UM;

8) Coadjuvar no tratamento ou na resposta relativa a opiniões
e sugestões, internas ou externas, sobre o funcionamento da UM;

9) Dar parecer sobre todos os assuntos que sejam apresenta-
dos pelo reitor.

4. Quando o Conselho de Coordenação dos Assuntos da Uni-
versidade discutir sobre a elaboração do orçamento privativo,
do orçamento suplementar e sobre a alteração orçamental, o pre-
sidente deve convidar todos os directores de faculdade para par-
ticipar na discussão e dar parecer sobre a distribuição dos recur-
sos académicos.

5. O Conselho de Coordenação dos Assuntos da Universidade
reúne ordinariamente pelo menos quatro vezes em cada ano
lectivo, sendo o apoio técnico-administrativo prestado pelo se-
cretariado do reitor.

Artigo 4.º

Senado

1. A composição especifica do Senado relativamente aos mem-
bros referidos no n.º 3 do artigo 35.º dos Estatutos da UM é a
seguinte:

1) Os chefes das principais unidades académicas independentes,
que são:

(1) O director da Escola de Pós-Graduação;

(2) O director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas;
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（3） 英語中心主任；

（4） 持續進修中心主任；

（5） 預科中心主任。

（二） 主要學術輔助部門主管，包括：

（1） 教務長；

（2） 圖書館館長；

（3） 資訊及通訊科技總監。

（三） 各學院的代表從其全職教學人員中選出，主要獨立學術

單位主管除外。選舉通常在學術委員會會議上舉行。

（1） 各學院教授職級（包括講座教授和教授、副教授以及助

理教授）的代表人數，是學院教授職級的教學人員的總數除以澳

大所有教授職級的教學人員的總數然後乘以四十。如果結果不是

整數，則進至整數。教務委員會的席位在各學院講座教授和教

授、副教授以及助理教授職級的分配比例為 2：1：1 。如果某一

職級合資格的成員總數小於一，則結果以一計算。學院應負責將

各教授職級的成員名額適當分配，以符合該學院教授職級教學人

員代表的總數。每一教授職級的代表由該職級所有教學人員選

出；

（2） 由各學院講師、高級導師和導師職級的所有教學人員互

選產生的代表一名。

（四） 學生代表，包括：

（1） 澳門大學學生會選出的全日制本科生一名；

（2） 澳門大學研究生會選出的全日制研究生一名。

二、 上款（三）項所指的成員由主席委任，任期最長為兩

年，連選得連任。

三、 第一款（四）項（1）及（2）分項所指的成員由主席委

任，任期最長為一年，按各學生在澳大的學籍情況而定，連選得

連任。

(3) O director do Centro de Língua Inglesa;

(4) O director do Centro de Educação Contínua;

(5) O director do Centro de Estudos Pré-Universitários.

2) Os chefes dos principais serviços de apoio para os assuntos
académicos, que são:

(1) O coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos;

(2) O bibliotecário da Universidade;

(3) O director do Gabinete para as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação.

3) Os representantes de cada faculdade são eleitos de entre o
seu pessoal docente em regime de tempo inteiro, com excepção
dos chefes das principais unidades académicas independentes.
Normalmente a eleição realiza-se na reunião do conselho cientí-
fico.

(1) O número de representantes das categorias professorais
(incluindo professor catedrático de mérito e professor catedrático,
professor associado e professor auxiliar) de cada faculdade equi-
vale ao número total do pessoal docente destas categorias na
faculdade dividido pelo número total do pessoal docente das mes-
mas categorias da UM, e multiplicado por quarenta. Caso o re-
sultado não seja um número inteiro, é acrescentado para que se
obtenha o número inteiro mais próximo. Os assentos do Senado
são distribuídos nas categorias de professor catedrático de mé-
rito e professor catedrático, professor associado e professor au-
xiliar em cada faculdade segundo a proporção de 2:1:1. Caso o
número dos membros qualificados de determinada categoria seja
inferior a um, é contado como um. Compete a cada faculdade
chegar a uma distribuição adequada das quotas para cada cate-
goria professoral, assegurando a sua conformidade com o nú-
mero total de representantes do pessoal docente das categorias
professorais da faculdade. Os representantes de cada categoria
professoral são eleitos por todo o pessoal docente da respectiva
categoria;

(2) Um representante de todo o pessoal docente nas catego-
rias de assistente, assistente eventual e assistente auxiliar de cada
faculdade, eleito entre si.

4) Os representantes dos estudantes, que são:

(1) Um estudante de um curso de licenciatura em regime de
tempo inteiro, eleito pela Associação dos Estudantes da UM;

(2) Um estudante de um curso de pós-graduação em regime
de tempo inteiro, eleito pela Associação dos Estudantes de Pós-
-Graduação da UM.

2. Os membros a que se refere a alínea 3) do número anterior
são nomeados pelo presidente, tendo os respectivos mandatos a
duração máxima de dois anos, renováveis se forem reeleitos.

3. Os membros a que se referem as subalíneas (1) e (2) da
alínea 4) do n.º 1 são nomeados pelo presidente, tendo os res-
pectivos mandatos a duração máxima de um ano, de acordo com
o estatuto individual de cada estudante no seio da UM, reno-
váveis se forem reeleitos.
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四、 如上款所指的學生代表成員請求辭去或停止出任教務委

員會成員的職務，則由相關學生組織按其本身的選舉程序選出合

資格成員填補空缺，任期為前任者剩餘的任期。

五、根據《澳門大學章程》第三十七條的規定，訂定教務委

員會的運作：

（一） 教務委員會應透過載有會議日期及時間的主席召集書召

開會議，且每學年最少舉行四次會議；

（二） 教務委員會僅在出席會議且具投票權的成員人數超過具

投票權成員總數的百分之五十的情況下，方可舉行會議；其決議

以出席會議的成員的相對多數的表決方式通過；

（三）教務委員會透過屬下的常設委員會及非常設委員會運

作；

（四） 教務委員會及其屬下委員會的學生成員不得參與該等會

議中屬保留議程的部分，亦不得閱讀有關該部分議程的各項文

件；

（五） 保留議程包括如下事項：

（1） 個別學生的入學及學歷評估，以及澳大成員的個人事宜；

（2） 教務委員會主席認為須向學生保密的事宜，但須事先向

教務委員會的學生成員解釋保密理由。

（六） 就若干事項是否屬保留性質存有疑問時，須由教務委員

會主席或任何主持教務委員會或其屬下委員會會議的人士作出決

定，而有關決定為確定性決定；

（七） 非教務委員會成員向教務委員會提交建議時，教務委員

會主席應邀請該建議者列席教務委員會會議解釋建議內容；

（八） 教務委員會秘書由教務長擔任，秘書職務所需的支援由

學務部負責。

第五條

教務委員會屬下的委員會

一、《澳門大學章程》第三十六條第四款所指的教務委員會

屬下的委員會可分為常設委員會及非常設委員會。

二、教務委員會屬下的常設委員會為：

（一）常務委員會；

（二）研究委員會；

（三）學術質量委員會；

4. Se um dos membros representantes dos estudantes, a que
se refere o número anterior, pedir a demissão ou deixar de ser
membro do Senado, a respectiva vaga é preenchida por um mem-
bro qualificado eleito pela respectiva associação de estudantes,
de acordo com o seu próprio procedimento eleitoral, sendo a
duração do respectivo mandato correspondente ao período que
restar do mandato do seu antecessor.

5. Nos termos do artigo 37.º dos Estatutos da UM, é definido
o funcionamento do Senado:

1) O Senado reúne pelo menos quatro vezes em cada ano lec-
tivo, mediante convocatória do presidente que deve fixar o dia e
hora de realização das reuniões;

2) O Senado só pode reunir com um número superior a 50%
dos seus membros com direito de voto e as deliberações são to-
madas por maioria relativa dos membros presentes;

3) O Senado funciona por comissões subordinadas permanen-
tes ou não permanentes;

4) Os estudantes membros do Senado ou das suas comissões
subordinadas não podem estar presentes na discussão de assun-
tos reservados da agenda, nem podem ler os respectivos docu-
mentos;

5) Constituem assuntos da agenda reservada:

(1) A admissão ou a avaliação das habilitações de determina-
dos estudantes e assuntos do foro pessoal de membros da UM;

(2) Matérias classificadas como sigilosas para os estudantes
pelo presidente do Senado, devendo os estudantes membros do
Senado ser previamente esclarecidos sobre as razões do sigilo.

6) No caso de surgirem dúvidas sobre a natureza reservada
dos assuntos, a decisão sobre a mesma é tomada pelo presidente
do Senado ou por quem presidir à reunião do Senado ou às reu-
niões das comissões subordinadas, sendo a respectiva decisão
definitiva;

7) No caso de serem apresentadas propostas ao Senado por
pessoa que não seja membro do Senado, o presidente do Sena-
do deve convidar o proponente a participar na reunião do Sena-
do para esclarecer o respectivo teor;

8) O Senado é secretariado pelo coordenador do Gabinete de
Assuntos Académicos, cabendo ao Gabinete de Assuntos Aca-
démicos prestar-lhe apoio.

Artigo 5.º

Comissões subordinadas ao Senado

1. As Comissões subordinadas ao Senado a que se refere o n.º 4
do artigo 36.º dos Estatutos da UM podem ser divididas em per-
manentes e não permanentes.

2. As Comissões subordinadas permanentes são:

1) Comissão de Assuntos Gerais;

2) Comissão de Investigação;

3) Comissão de Qualidade Académica;
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（四）圖書館委員會；

（五）資訊及教育科技委員會；

（六）研究生課程委員會。

三、常務委員會：

（一）組成：

（1） 校長，擔任主席；

（2） 負責管轄學術事務的副校長；

（3） 各學院院長；

（4） 教務長。

（二）常務委員會所需的技術及行政支援由學務部負責；

（三）職權：

（1） 編排教務委員會會議議程；

（2） 就各學術單位對設立新課程和科目或修改已有的課程和

科目，以及對制定或修改學術規則的建議提供意見；

（3） 訂定由各學術單位所開辦的課程的入學標準及本科一年

級的收生人數；

（4） 核准澳大每年入學考試模式及考試大綱；

（5） 委任澳大入學試各科主考人及試卷審查員；

（6） 在教務委員會平常會議休會期間，處理屬教務委員會職

權內的緊急事宜；

（7） 維持澳大教學與研究活動之間的平衡；

（8） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 常務委員會會議為教務委員會的預備會議，會期應最少

早於教務委員會會期三周；

（2） 常務委員會可按需要舉行會議，會議紀錄自會議舉行日

起計一個月內呈交教務委員會備案；

（3） 常務委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內的事

務。

四、 研究委員會：

（一）組成：

4) Comissão da Biblioteca;

5) Comissão de Tecnologias de Informação e de Educação;

6) Comissão da Escola de Pós-Graduação.

3. Comissão de Assuntos Gerais:

1) Composição:

(1) O reitor, que preside;

(2) O vice-reitor responsável pelos assuntos académicos;

(3) Os directores de faculdade;

(4) O coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos.

2) Compete ao Gabinete de Assuntos Académicos prestar
apoio técnico-administrativo à Comissão de Assuntos Gerais;

3) Competências:

(1) Definir a agenda da reunião do Senado;

(2) Dar parecer sobre a criação de novos cursos e disciplinas,
ou sobre alterações a cursos e disciplinas já existentes, e sobre a
elaboração ou revisão das normas académicas, propostos pelas
unidades académicas;

(3) Definir os critérios de admissão aos cursos ministrados
pelas unidades académicas e o número de estudantes a admitir
no primeiro ano dos cursos de licenciatura;

(4) Aprovar os modelos e o programa dos exames anuais de
admissão à UM;

(5) Nomear os examinadores e os revisores dos exames de ad-
missão à UM para cada disciplina;

(6) Tratar de assuntos urgentes da competência do Senado,
durante os períodos intercalares das reuniões ordinárias deste
órgão;

(7) Manter o equilíbrio entre as actividades pedagógicas e de
investigação na UM;

(8) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre orçamentos anuais no âmbito das suas fun-
ções.

4) Funcionamento:

(1) As reuniões da Comissão de Assuntos Gerais destinam-se
a preparar as reuniões do Senado, e devem realizar-se com a an-
tecedência mínima de três semanas em relação às reuniões
agendadas do Senado;

(2) A Comissão pode reunir sempre que entender necessário,
sendo as respectivas actas apresentadas ao Senado, para registo,
no prazo de um mês contado da data da realização das reuniões;

(3) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

4. Comissão de Investigação:

1) Composição:



9522 澳門特別行政區公報 ––––第二組 第 38期 –––– 2006年 9月 20日

（1） 負責管轄研究事務的副校長，擔任主席；

（2） 各學院學術委員會的資深教學人員一名，由各學院的學

術委員會按其本身的選舉程序從該學院的具教務委員會成員身份

的成員中選出；

（3） 研究生院院長；

（4） 其他具研究任務的獨立學術單位的主管。

（二）研究委員會所需的技術及行政支援由研究生院負責；

（三）職權：

（1） 統籌及促進澳大的學術研究活動；

（2） 組織校內外專家小組，以便審閱教學人員及非教學人員

提交的研究計劃；

（3） 聽取專家的意見後，根據澳大的研究專款情況及有關的

規定，批准研究撥款金額；

（4） 協助管理校外研究經費的申請；

（5） 跟進各項研究計劃進展情況，確保研究工作按時完成；

（6） 促進研究成果在國際性學報上發表，以及促進新發明、

工業產品的新型及設計的專利申請；

（7） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 研究委員會每學年最少舉行兩次會議，會議紀錄自會議

舉行日起計一個月內呈交教務委員會備案；

（2） 研究委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內的事

務。

五、學術質量委員會：

（一）組成：

（1） 負責管轄學術事務的副校長，擔任主席；

（2） 各學院學術委員會的資深教學人員一名，由各學院的學

術委員會按其本身的選舉程序從該學院的具教務委員會成員身份

的成員中選出；

（3） 各學院院長；

（4） 具教學任務的獨立學術單位的主管；

(1) O vice-reitor responsável pela investigação, que preside;

(2) Um dos membros mais antigos do pessoal docente do con-
selho científico de cada faculdade, eleito de entre os membros
do Senado daquela faculdade, de acordo com o seu procedimento
próprio;

(3) O director da Escola de Pós-Graduação;

(4) Os chefes de outras unidades académicas independentes
com funções de investigação.

2) Compete à Escola de Pós-Graduação prestar apoio técni-
co-administrativo à Comissão de Investigação;

3) Competências:

(1) Coordenar e promover actividades de investigação acadé-
mica na UM;

(2) Constituir grupos de especialistas, da UM ou do exterior,
para apreciação dos projectos de investigação apresentados pelo
pessoal docente e não docente;

(3) Aprovar a verba de dotação para investigação, ouvidos os
especialistas e de acordo com os fundos disponíveis da UM para
investigação e com as respectivas disposições;

(4) Apoiar a gestão de candidaturas aos fundos de investiga-
ção externos;

(5) Acompanhar o desenvolvimento dos projectos de investi-
gação, assegurando a conclusão tempestiva dos mesmos;

(6) Promover a publicação de resultados da investigação em
revistas académicas internacionais e o pedido de registo de paten-
tes no caso de novas invenções, modelos e desenhos industriais;

(7) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre os orçamentos anuais no âmbito das suas
funções.

4) Funcionamento:

(1) A Comissão de Investigação reúne pelo menos duas vezes
em cada ano lectivo, sendo as respectivas actas apresentadas ao
Senado, para registo, no prazo de um mês contado da realização
das reuniões;

(2) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

5. Comissão de Qualidade Académica:

1) Composição:

(1) O vice-reitor responsável pelos assuntos académicos, que
preside;

(2) Um dos membros mais antigos do pessoal docente do con-
selho científico de cada faculdade, eleito de entre os membros
do Senado daquela faculdade, de acordo com o seu procedimento
próprio;

(3) Os directores de faculdade;

(4) Os chefes das unidades académicas independentes com
funções de ensino;
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（5） 教務長；

（6） 教務委員會中的學生代表。

（二）學術質量委員會所需的技術及行政支援由學務部負責；

（三）職權：

（1） 為新課程和科目安排作開辦前的學術評審，並定期檢討

已有的課程和科目安排；

（2） 制定評核各教學單位的教學素質及水平的方式；

（3） 定期檢討各教學單位的教學情況；

（4） 協助各教學單位達至高素質的水平；

（5） 為新入職及有意改良教學技巧的教師安排培訓研討的設

施及機會；

（6） 透過經常性師生諮詢渠道，聽取及收集學生對教學方法

及教學素質的意見，作為改善教學方法的參考資料；

（7） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 學術質量委員會每學年最少舉行兩次會議，會議紀錄自

會議舉行日起計一個月內呈交教務委員會備案；

（2） 學術質量委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內的

事務。

六、圖書館委員會：

（一）組成：

（1） 校長經諮詢校務協調委員會後，從教務委員會成員中委

任一名資深成員擔任主席；

（2） 圖書館館長；

（3） 各學院以選舉方式各自選出的教學人員一名；

（4） 具教務委員會成員身份的學生代表。

（二）圖書館委員會所需的技術及行政支援由大學圖書館負

責；

(5) O coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos;

(6) Os representantes dos estudantes que sejam membros do
Senado.

2) Compete ao Gabinete de Assuntos Académicos prestar
apoio técnico-administrativo à Comissão de Qualidade Acadé-
mica;

3) Competências:

(1) Proceder à avaliação académica do planeamento dos no-
vos cursos e disciplinas antes da sua realização e à revisão perió-
dica do planeamento dos cursos e disciplinas já existentes;

(2) Definir o método de avaliação da qualidade e do nível
pedagógico das unidades de ensino;

(3) Rever regularmente a situação pedagógica das unidades
de ensino;

(4) Apoiar as unidades de ensino com o objectivo de atingir
um elevado nível de qualidade;

(5) Disponibilizar instalações e criar oportunidades de forma-
ção, estudo e discussão para docentes recentemente recrutados
e para aqueles que desejem melhorar as suas técnicas pedagógi-
cas;

(6) Proceder à audição e recolha de opiniões dos estudantes
relativas a metodologias e qualidade pedagógicas, através das
vias de consulta regular entre docentes e estudantes, a fim de
servir como elementos de referência para o aperfeiçoamento dos
métodos pedagógicos;

(7) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre os orçamentos anuais, no âmbito das suas
funções.

4) Funcionamento:

(1) A Comissão de Qualidade Académica reúne pelo menos
duas vezes em cada ano lectivo, sendo as respectivas actas apre-
sentadas ao Senado, para registo, no prazo de um mês contado
da data da realização das reuniões;

(2) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

6. Comissão da Biblioteca:

1) Composição:

(1) Um dos membros mais antigos do Senado, nomeado pelo
reitor, ouvido o Conselho de Coordenação dos Assuntos da Uni-
versidade, que preside;

(2) O bibliotecário da Universidade;

(3) Um membro do pessoal docente eleito de cada faculdade;

(4) Os representantes dos estudantes que sejam membros do
Senado.

2) Compete à Biblioteca Universitária prestar apoio técni-
co-administrativo à Comissão da Biblioteca;
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（三）職權：

（1） 制定大學圖書館長遠發展的目標及定位；

（2） 確保大學圖書館每學年所獲得的資源能配合澳大各學術

單位的教研需要；

（3） 發展及完善大學圖書館；

（4） 確保大學圖書館各項設施能配合澳大學術活動；

（5） 培養師生善用大學圖書館的正確文化及技能；

（6） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 圖書館委員會每學年最少舉行三次會議，會議紀錄自會

議舉行日起計一個月內呈交教務委員會備案；

（2） 圖書館委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內的事

務。

七、資訊及教育科技委員會：

（一）組成：

（1） 校長經諮詢校務協調委員會後，從教務委員會成員中委

任一名具資訊及教育科技專長者擔任主席；

（2） 資訊及通訊科技總監；

（3） 各學院、中華醫藥研究院、英語中心和預科中心以選舉

方式各自選出一名對資訊及教育科技有特殊興趣的教學人員作為

成員；

（4） 教務委員會成員中的學生代表互選一人，任期與其作為

教務委員會成員的任期相合。

（二）資訊及教育科技委員會所需的技術及行政支援由資訊及

通訊科技部負責；

（三）職權：

（1） 制定澳大在學術及行政方面應用資訊及教育科技的政策

及規則；

（2） 評估及引進用作提高教、研、學方面的活動效益的新技

術及設施；

3) Competências:

(1) Definir os objectivos e as directrizes de desenvolvimento
a longo prazo da Biblioteca Universitária;

(2) Assegurar que os recursos adquiridos pela Biblioteca Uni-
versitária em cada ano lectivo sejam adequados às necessidades
pedagógicas e de investigação das várias unidades académicas
da UM;

(3) Desenvolver e melhorar a Biblioteca Universitária;

(4) Assegurar a adequação das instalações da Biblioteca Uni-
versitária às actividades académicas da UM;

(5) Formar o pessoal docente e os estudantes para ter uma
cultura e técnica correctas no uso da Biblioteca Universitária;

(6) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre orçamentos anuais no âmbito das suas fun-
ções.

4) Funcionamento:

(1) A Comissão da Biblioteca reúne pelo menos três vezes em
cada ano lectivo, sendo as respectivas actas apresentadas ao Sena-
do, para registo, no prazo de um mês contado da data da realiza-
ção das reuniões;

(2) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

7. Comissão de Tecnologias de Informação e de Educação:

1) Composição:

(1) Um dos membros do Senado, especialista nos domínios
das tecnologias de informação e de educação, nomeado pelo
reitor, ouvido o Conselho de Coordenação dos Assuntos da Uni-
versidade, que preside;

(2) O director do Gabinete para as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação;

(3) Um membro do pessoal docente de cada faculdade, do
Instituto de Ciências Médicas Chinesas, do Centro de Língua
Inglesa e do Centro de Estudos Pré-Universitários, eleito por
cada uma destas unidades, que tenha um especial interesse nas
tecnologias de informação e de educação;

(4) Um dos estudantes membros do Senado, eleito de entre si,
cujo mandato corresponde à duração do seu mandato no Senado.

2) Compete ao Gabinete para as Tecnologias de Informação
e Comunicação prestar apoio técnico-administrativo à Comis-
são de Tecnologias de Informação e de Educação;

3) Competências:

(1) Definir a política e as regras para a utilização das tecnolo-
gias de informação e de educação, nos âmbitos académico e ad-
ministrativo da UM;

(2) Avaliar e introduzir novas tecnologias e instalações desti-
nadas a elevar a eficácia das actividades pedagógicas, de investi-
gação e de aprendizagem;
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（3） 提供資訊及教育科技的軟硬件使用的培訓機會；

（4） 提倡及提高使用資訊科技的自學文化；

（5） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 資訊及教育科技委員會每學年最少舉行三次會議，會議

紀錄自會議舉行日起計一個月內呈交教務委員會備案；

（2） 資訊及教育科技委員會得以書面傳閱方式處理其職權範

圍內的事務。

八、研究生課程委員會：

（一）組成：

（1） 校長或由其委任的資深教學人員一名，擔任主席；

（2） 研究生院院長；

（3） 負責管轄研究事務的副校長；

（4） 各學院院長或副院長；

（5） 學術委員會主席或代表；

（6） 教務長；

（7） 教務委員會成員中屬全日制研究生的學生代表，任期與

其作為教務委員會成員的任期相合，但以一年為限。

（二） 研究生課程委員會所需的技術及行政支援由研究生院負

責；

（三）職權：

（1） 審議研究生院年度及多年度的研究生課程及研究計劃，

以確保該等計劃與澳大整體學術發展計劃互相配合；

（2） 制定建議開辦研究生課程及科目的程序及開辦該等課程

及科目的基本要件；

（3） 批准研究生修課式課程及研究式課程的入學標準及每年

收生人數；

（4）  批准博士學位課程的入學申請；

（5） 確立研究生修課式課程的導師、指導研究生撰寫論文及

指導研究生從事獨立研究項目的導師的資歷；

(3) Oferecer oportunidades de formação sobre a utilização de
software e hardware relacionados com as tecnologias de infor-
mação e de educação;

(4) Promover e fomentar a auto-construção do saber através
da utilização de tecnologias de informação;

(5) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre orçamentos anuais no âmbito das suas fun-
ções.

4) Funcionamento:

(1) A Comissão de Tecnologias de Informação e de Educação
reúne pelo menos três vezes em cada ano lectivo, sendo as res-
pectivas actas apresentadas ao Senado, para registo, no prazo
de um mês contado da data da realização das reuniões;

(2) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

8. Comissão da Escola de Pós-Graduação:

1) Composição:

(1) O reitor ou um membro do pessoal docente dos mais anti-
gos por ele nomeado, que preside;

(2) O director da Escola de Pós-Graduação;

(3) O vice-reitor responsável pela investigação;

(4) Os directores ou subdirectores de faculdade;

(5) O presidente ou representante do conselho científico;

(6) O coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos;

(7) Os representantes dos estudantes em regime de tempo in-
teiro dos cursos de pós-graduação que sejam membros do Sena-
do, por um período correspondente ao período do seu mandato
no Senado ou, sendo este superior, por um período de um ano.

2) Compete à Escola de Pós-Graduação prestar apoio técni-
co-administrativo à Comissão da Escola de Pós-Graduação;

3) Competências:

(1) Apreciar os cursos de pós-graduação e projectos de investi-
gação, anuais e plurianuais, da Escola de Pós-Graduação, asse-
gurando a sua conformidade com os planos globais de desenvol-
vimento académico da UM;

(2) Definir os procedimentos para a apresentação de propos-
tas para a criação de cursos e disciplinas de pós-graduação, bem
como os respectivos requisitos básicos;

(3) Aprovar os critérios de admissão e o número anual de es-
tudantes a admitir nos cursos de pós-graduação (ensino) e cur-
sos de pós-graduação (investigação);

(4) Aprovar candidaturas à admissão aos cursos de douto-
ramento;

(5) Definir as qualificações dos formadores dos cursos de
pós-graduação (ensino), e dos orientadores dos estudantes de
pós-graduação para elaboração de teses e realização de projectos
de investigação independentes;
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（6） 就學士學位後的學位及名銜的頒授標準向教務委員會提

供意見；

（7） 在其職權範圍內作出執行性決定，向教務委員會提交政

策性建議，以及就年度預算中涉及其職能範圍內的預算事項提供

意見。

（四）運作：

（1） 研究生課程委員會每學年最少舉行兩次會議，會議紀錄

自會議舉行日起計一個月內呈交教務委員會備案；

（2） 研究生課程委員會得以書面傳閱方式處理其職權範圍內

的事務。

第六條

基本學術單位

　　

一、 澳大的基本學術單位為：

（一）工商管理學院；

（二）教育學院；

（三）社會科學及人文學院；

（四）法學院；

（五）科技學院。

二、 各基本學術單位可按規定程序及發展需要設立轄下的教

學及研究單位，包括學系、課程、研究中心及研究所。

三、 教學及研究單位的職權及運作由校董會制定的內部規章

訂定。

四、 教學及研究單位的主管由學院院長建議，校長任免。

五、 學院院長由校長推薦，校董會任免。

六、 學院院長的首次定期委任任期最長為三年，續任任期最

長為五年，可續期。

七、 學院院長由校董會常設委員會委任的招聘委員會負責招

聘，招聘委員會的組成如下︰

（一）校長，擔任主席；

（二） 所屬學院的資深教授一名；

（三） 所屬學院的助理教授或講師一名；

(6) Dar parecer ao Senado sobre os critérios de atribuição dos
graus ou títulos académicos a atribuir após a licenciatura;

(7) Tomar decisões executivas no âmbito das suas competên-
cias e apresentar propostas estratégicas ao Senado, bem como
emitir parecer sobre os orçamentos anuais, no âmbito das suas
funções.

4) Funcionamento:

(1) A Comissão da Escola de Pós-Graduação reúne pelo me-
nos duas vezes em cada ano lectivo, sendo as respectivas actas
apresentadas ao Senado, para registo, no prazo de um mês con-
tado da data da realização das reuniões;

(2) A Comissão pode tratar dos assuntos que lhe competem
por meio de circulação de documentos escritos.

Artigo 6.º

Unidades Académicas Fundamentais

1. As unidades académicas fundamentais da UM são as
seguintes:

1) Faculdade de Gestão de Empresas;

2) Faculdade de Ciências da Educação;

3) Faculdade de Ciências Sociais e Humanas;

4) Faculdade de Direito;

5) Faculdade de Ciências e Tecnologia.

2. As unidades académicas fundamentais podem criar, de acor-
do com os procedimentos estabelecidos e as necessidades de de-
senvolvimento, unidades de ensino e de investigação subordina-
das, incluindo departamentos académicos, cursos, centros de
investigação e institutos de investigação.

3. As competências e o funcionamento das unidades de ensi-
no e de investigação são definidos pelo Conselho da Universi-
dade em regulamento interno.

4. Os chefes das unidades de ensino e de investigação são no-
meados e exonerados pelo reitor, sob proposta dos directores
de faculdade.

5. Os directores de faculdade são nomeados e exonerados pelo
Conselho da Universidade, sob recomendação do reitor.

6. A comissão de serviço dos directores de faculdade é renová-
vel, tendo o primeiro mandato a duração máxima de três anos e
cada um dos seguintes a duração máxima de cinco anos.

7. Os directores de faculdade são recrutados pela Comissão
de Recrutamento nomeada pela Comissão Permanente do Con-
selho da Universidade, que tem a seguinte composição:

1) O reitor, que preside;

2) Um dos professores associados ou catedráticos mais anti-
gos da faculdade em causa;

3) Um professor auxiliar ou um assistente da faculdade em
causa;
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（四） 另一學院院長一名；

（五） 按《澳門大學章程》第十七條第二款（十二）項的規定

所委任的校董會成員一名。

八、各學院院長的職權如下：

（一） 在行政、學術和研究事務方面代表並領導學院；

（二） 確保學院內教研工作符合澳大期望的水平；

（三） 確保各教學及研究單位以及教學人員所需的支援得到合

理與公平的分配；

（四） 確保學院所獲資源符合教研需要；

（五） 向校長建議人員的聘用、晉升和合同的續約；

（六）積極與教研及行政人員溝通，並按《澳門大學人員通

則》的規定，對他們的工作表現進行檢討和評估；

（七） 向校長建議協議和其他合約的簽署；

（八） 批准課程的入學申請，但博士學位課程除外；

（九） 審查和批准考試成績、科目和學分豁免以及轉修科目；

（十） 經過學術委員會認可後，向教務委員會建議準畢業生的

名單以及學位的頒授；

（十一） 批准延學申請、休學和復學申請以及退學和重新入學

申請；

（十二） 根據有關規定批准勒令退學；

（十三） 根據校長授予的權限，批准開支和作出其他行為；

（十四） 從事教學工作。

九、經院長作出具適當理由的建議，校長可任免學院副院長

一名。副院長應協助院長處理和協調學術事務，以及規劃和執行

學術政策。副院長一般應為副教授或以上級別。

十、 各學院均設有學術委員會，其組成如下：

（一）學院院長；

（二）教學及研究單位的主管；

4) Um director das outras faculdades;

5) Um membro do Conselho da Universidade, nomeado de
acordo com a alínea 12) do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos da
UM.

8. Compete ao director de cada faculdade:

1) Representar e dirigir a faculdade nos domínios administra-
tivo, académico e de investigação;

2) Assegurar a conformidade dos trabalhos pedagógicos e de
investigação realizados na faculdade com o nível pretendido pela
UM;

3) Assegurar a distribuição adequada e equitativa dos apoios
necessários às unidades de ensino e de investigação e ao pessoal
docente;

4) Assegurar a conformidade dos recursos atribuídos à facul-
dade, às necessidades de ensino e de investigação;

5) Propor ao reitor a contratação e promoção do pessoal e a
renovação dos contratos de trabalho;

6) Comunicar activamente com o pessoal docente, de investi-
gação e administrativo, e proceder à revisão e avaliação do seu
desempenho de acordo com o Estatuto do Pessoal da UM;

7) Propor ao reitor a celebração de acordos e outros contratos;

8) Aprovar candidaturas à admissão aos cursos, com excep-
ção dos de doutoramento;

9) Apreciar e aprovar os resultados dos exames, a isenção da
frequência de disciplinas, a isenção de créditos e a transferência
de disciplinas;

10) Propor ao Senado a lista dos pré-graduados e a atribuição
dos graus académicos, depois de ser homologadas pelo conse-
lho científico;

11) Aprovar os requerimentos relativos ao prolongamento de
estudos, ao adiamento e reassunção de estudos, bem com a de-
sistência de estudos e a readmissão;

12) Aprovar expulsão de estudantes de acordo com as respec-
tivas regras;

13) Autorizar a realização de despesas e a prática de outros
actos no âmbito das competências delegadas pelo reitor;

14) Exercer actividade docente.

9. O reitor pode nomear um subdirector de faculdade, sob
proposta devidamente fundamentada do respectivo director. O
subdirector coadjuva o director no tratamento e coordenação
dos assuntos académicos e no planeamento e execução das polí-
ticas académicas. Normalmente um subdirector deve possuir a
categoria igual ou superior à de professor associado.

10. Cada faculdade dispõe de um conselho científico, com a
seguinte composição:

1) O director de faculdade;

2) Os chefes das unidades de ensino e de investigação;
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（三）所有助理教授或以上職級的全職教學人員；

（四）全職講師代表兩名，由學院內所有全職講師互選產生，

任期為一年，連選得連任；

（五）兼職教師代表最多兩名，由學院內所有兼職教師推選產

生，任期為一年，連選得連任；

（六）各學院內每一教學單位的學生代表一名，由各教學單位

的學生自行推選，任期最長為一年；

（七）教務長或其委派的代表一名。

十一、主席由學術委員會成員從第六條第十款（一）至（四）

項所指的成員中選舉產生，任期為一年，連選得連任。

十二、學術委員會須就教學與研究的協調及改進向教務委員

會負責，學術委員會的職權如下：

（一）就學系的設立、更改或撤銷向教務委員會提交建議；

（二）就課程的計劃內容的發展及修改向教務委員會提交建

議；

（三）就入學標準、校外考試委員的委任、學生學習的評核方

法及畢業要求，向教務委員會提交建議；

（四）就教學事務提出意見並檢討教學評估的準則；

（五） 就碩士、博士及其他學術資格的典試委員會的成立準則

及組成，向教務委員會提交建議；

（六） 在學年末認可準畢業生的名單以及將要頒授的學位；

（七） 在特殊情況下，學術委員會主席可認可準畢業生的名單

以及將要頒授的學位，並在下一次的學術委員會會議上得到追

認；

（八）應教務委員會的要求處理其他事務。

十三、如學術委員會主席認為學院內非學術委員會成員的其

他教學或非教學人員的出席對會議有幫助，可邀請該等人員列席

會議，但該等人員並無投票權。

 十四、校長或負責管轄學術事務的副校長如認為有需要，可

在預先通知學術委員會主席後，出席學術委員會的會議。

3) Todo o pessoal docente em regime de tempo inteiro com a
categoria igual ou superior à de professor auxiliar;

4) Dois representantes dos assistentes em regime de tempo
inteiro, eleitos por todos os assistentes de cada faculdade em
regime de tempo inteiro, de entre os seus pares, cujos mandatos
são de um ano, renováveis se forem reeleitos;

5) Até dois representantes dos docentes em regime de tempo
parcial, eleitos por todos os docentes em regime de tempo par-
cial de cada faculdade, cujos mandatos são de um ano, renováveis
se forem reeleitos;

6) Um representante dos estudantes por cada unidade de en-
sino de cada faculdade, eleito pelos estudantes da respectiva
unidade, pelo período máximo de um ano;

7) O coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos ou
um representante por ele designado.

11. O presidente é eleito de entre os membros referidos nas
alíneas 1) a 4) do n.º 10 do artigo 6.º, cujo mandato é de um ano,
renovável se for reeleito.

12. O conselho científico é responsável perante o Senado pela
coordenação e pelo aperfeiçoamento do ensino e da investigação,
e tem as seguintes competências:

1) Apresentar ao Senado propostas sobre a criação, alteração
ou dissolução de departamentos académicos;

2) Apresentar ao Senado propostas de desenvolvimento e re-
visão dos conteúdos programáticos dos cursos;

3) Apresentar ao Senado propostas sobre os critérios de admis-
são, sobre a nomeação de examinadores que não pertençam à
UM, sobre os métodos de avaliação da aprendizagem dos estu-
dantes e sobre os requisitos para a graduação;

4) Dar parecer sobre os assuntos pedagógicos e proceder à
revisão dos critérios para a avaliação do ensino;

5) Apresentar ao Senado propostas sobre os critérios de cons-
tituição e a composição dos júris das provas de mestrado, dou-
toramento e de outras qualificações académicas;

6) Homologar, no final do ano lectivo, a lista dos pré-gradua-
dos e graus académicos a atribuir;

7) Excepcionalmente, o presidente do conselho científico pode
homologar a lista dos pré-graduados e graus académicos a atri-
buir, acto que é ratificado na reunião seguinte do conselho cien-
tífico;

8) Tratar de outros assuntos a pedido do Senado.

13. O presidente do conselho científico pode convidar outros
membros do pessoal docente ou não docente da faculdade, que
não sejam membros do conselho científico, para participar nas
reuniões, sem direito a voto, caso seja considerada conveniente
a sua presença.

14. O reitor ou o vice-reitor responsável pelos assuntos acadé-
micos podem, quando considerem necessário, participar nas reu-
niões do conselho científico, mediante comunicação prévia ao
presidente deste órgão.
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十五、學術委員會的秘書由第十款（四）或（五）項所指的

成員互選產生，任期為一年，連選得連任；秘書職務所需的支援

由有關學院負責。

十六、學術委員會應透過載有會議日期及時間的主席召集書

召開全體會議，且每學年最少舉行兩次全體會議。

十七、學術委員會可透過載有會議日期及時間的主席召集書

召開特別會議，以處理特殊事宜。

十八、學術委員會僅在出席會議且具投票權的成員人數超過

具投票權成員總數的百分之五十的情況下，方可舉行會議，其決

議以出席會議的成員的相對多數的表決方式通過。

十九、學術委員會主席可決定通過傳閱有關文件和具投票權

成員簽署書面投票的方式處理事務。通過傳閱作出的決定須在會

議記錄中記載並在下次會議上確認。

二十、學院須訂定和審核可以通過傳閱處理的事務的種類。

可以通過傳閱處理的事務不應涉及高度複雜的政策性事宜。

第七條

獨立學術單位

一、 獨立學術單位是指教學、研究或教研兼備的單位。

二、 《澳門大學章程》第四十一條第三款所指的獨立學術單

位為：

（一）研究生院；

（二）中華醫藥研究院；

（三）英語中心；

（四）持續進修中心；

（五）預科中心；

（六）澳門研究中心。

三、 上款所指的獨立學術單位的主管的職稱如下：

（一）研究生院院長；

（二）中華醫藥研究院院長；

（三）英語中心主任；

（四）持續進修中心主任；

（五）預科中心主任；

（六）澳門研究中心主任。

15. O secretário do conselho científico é eleito de entre os mem-
bros referidos nas alíneas 4) ou 5) do n.º 10, cujo mandato é de
um ano, renovável se for reeleito, cabendo à respectiva faculda-
de prestar-lhe apoio.

16. O conselho científico reúne em sessão plenária pelo me-
nos duas vezes em cada ano lectivo, mediante convocatória do
presidente que deve fixar o dia e hora da reunião.

17. O conselho científico pode reunir em sessão extraordinária,
mediante convocatória do presidente que deve fixar o dia e hora
da reunião, para tratar de assuntos especiais.

18. O conselho científico só pode reunir com um número su-
perior a 50% dos seus membros com direito de voto e as delibe-
rações são tomadas por maioria relativa dos membros presentes.

19. O presidente do conselho científico pode decidir tratar dos
assuntos por meio de circulação dos respectivos documentos e
por votos escritos, assinados pelos membros com direito de voto.
As deliberações tomadas mediante circulação devem ser regista-
das nas actas e confirmadas na reunião seguinte.

20. A faculdade deve definir e aprovar os géneros de assuntos
que podem ser tratados por meio de circulação, os quais não
devem estar relacionados com matérias estratégicas de grande
complexidade.

Artigo 7.º

Unidades Académicas Independentes

1. As unidades académicas independentes são as unidades de
ensino, as unidades de investigação, ou, as unidades de ensino e
de investigação.

2. As unidades académicas independentes, a que se refere o
n.º 3 do artigo 41.º dos Estatutos da UM são as seguintes:

1) Escola de Pós-Graduação;

2) Instituto de Ciências Médicas Chinesas;

3) Centro de Língua Inglesa;

4) Centro de Educação Contínua;

5) Centro de Estudos Pré-Universitários;

6) Centro de Estudos de Macau.

3. As designações dos chefes das unidades académicas inde-
pendentes referidas no número anterior são as seguintes:

1) Director da Escola de Pós-Graduação;

2) Director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas;

3) Director do Centro de Língua Inglesa;

4) Director do Centro de Educação Contínua;

5) Director do Centro de Estudos Pré-Universitários;

6) Director do Centro de Estudos de Macau.
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四、 獨立學術單位的主管由校長任免。

五、 校長可按獨立學術單位的主管的推薦任免一名副主管，

任期由校長決定，但不可超過其合同的期限。

六、 在獨立學術單位的職權範圍內，可參照學院的學術委員

會運作模式設立教學小組，以規管有關的教學活動。

第八條

學術輔助部門

一、《澳門大學章程》第四十二條第一款所指的學術輔助部

門及其附屬單位為：

（一）學務部，下設註冊處及學生事務處；

（二） 大學圖書館，下設圖書館館務處；

（三）資訊及通訊科技部，下設技術暨用戶支援處及資訊管理

處；

（四）出版中心。

二、上款所指的部門由相關領域的專業人員主管，隸屬校長

或管轄該工作範圍的副校長。

三、在例外情況下，學術輔助部門主管職位的據位人的報

酬，可參照《澳門大學人員通則》所指教學人員職級的薪俸點訂

定。

四、第一款所指的學術輔助部門的主管的職稱如下：

（一）  教務長；

（二）  圖書館館長；

（三）  資訊及通訊科技總監；

（四）  出版中心主任。

五、第一款所指的學術輔助部門的附屬單位的主管的職稱如

下：

（一）註冊處處長；

（二）學生事務處處長；

（三）助理圖書館館長；

（四）技術暨用戶支援處處長；

4. Os chefes das unidades académicas independentes são no-
meados e exonerados pelo reitor.

5. O reitor pode nomear um subchefe por cada unidade
académica independente, sob recomendação do chefe, sendo a
duração do respectivo mandato, que não pode exceder os limi-
tes de duração do seu contrato, decidida pelo reitor.

6. Podem ser criados grupos pedagógicos, no âmbito das com-
petências das unidades académicas independentes, destinados a
regular as respectivas actividades pedagógicas, com referência
ao modelo de funcionamento dos conselhos científicos das facul-
dades.

Artigo 8.º

Serviços de Apoio para os Assuntos Académicos

1. Os serviços de apoio para os assuntos académicos e as res-
pectivas subunidades, a que se refere o n.º 1 do artigo 42.º dos
Estatutos da UM são os seguintes:

1) Gabinete de Assuntos Académicos, que compreende como
subunidades a Secretaria e a Secção de Assuntos dos Estudantes;

2) Biblioteca Universitária, que compreende como subunidade
a Secção de Assuntos da Biblioteca;

3) Gabinete para as Tecnologias de Informação e Comunica-
ção, que compreende como subunidades a Secção Técnica e de
Apoio aos Utilizadores e a Secção para a Gestão de Informação;

4) Centro de Publicações.

2. Os serviços a que se refere o número anterior são dirigidos
por especialistas da respectiva área, subordinados ao reitor ou
aos vice-reitores daquela área.

3. Excepcionalmente, a remuneração dos titulares dos cargos
de chefe dos serviços de apoio para os assuntos académicos pode
ser fixada por referência aos índices das categorias do pessoal
docente previstas no Estatuto do Pessoal da UM.

4. As designações dos chefes dos serviços de apoio para os
assuntos académicos a que se refere o n.º 1 são as seguintes:

1) Coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos;

2) Bibliotecário da Universidade;

3) Director do Gabinete para as Tecnologias de Informação e
Comunicação;

4) Chefe do Centro de Publicações.

5. As designações dos chefes das subunidades dos serviços de
apoio para os assuntos académicos a que se refere o n.º 1 são as
seguintes:

1) Chefe da Secretaria;

2) Chefe da Secção de Assuntos dos Estudantes;

3) Bibliotecário Auxiliar da Universidade;

4) Chefe da Secção Técnica e de Apoio aos Utilizadores;
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（五）資訊管理處處長。

六、各學術輔助部門的主管及相關的附屬單位的主管，由負

責管轄該部門的副校長建議，校長任免。

七、各學術輔助部門的主管為校務協調委員會的成員。

八、各學術輔助部門的職權如下：

（一）學務部：

（1） 按照教務委員會指示，制定及籌備學生的取錄、註冊及

考試程序；

（2） 組織及更新與教學及學生事務有關的資料庫；

（3） 編製澳大概覽、校曆及學生手冊；

（4） 印製及簽發文憑、證書及學術證明文件及聲明書；

（5） 與各部門合作，籌備及協助舉辦學術及學生活動以及畢

業典禮。

（二）大學圖書館：

（1） 為澳大教學、學習及研究提供所需的參考書籍、學報、

電子資訊網絡及電子資料庫；

（2） 促進澳大文獻資料的建立、組織、更新及保存；

（3） 提供適當場所、環境及專業指導，以供資料搜集及研究

之用；

（4） 確保大學圖書館的設施能配合澳大學術活動的使用；

（5） 積極參與圖書館的館際協作及資源共享。

（三）資訊及通訊科技部：

（1） 為一般教學、學習及研究提供所需的資訊科技設施；

（2） 協助教研人員及學生有效地使用教學、學習及研究方面

的資訊科技；

（3） 為澳大開發或選用資訊管理系統，並協助各部門有效地

使用有關系統；

（4） 為優化行政程序提供資訊科技的服務。

5) Chefe da Secção para a Gestão de Informação.

6. Os chefes dos serviços de apoio para os assuntos académicos
e os chefes das respectivas subunidades são nomeados e exone-
rados pelo reitor, sob proposta do vice-reitor responsável por
estes serviços.

7. Os chefes dos vários serviços de apoio para os assuntos
académicos são membros do Conselho de Coordenação dos
Assuntos da Universidade.

8. As competências dos serviços de apoio para os assuntos
académicos são as seguintes:

1) Gabinete de Assuntos Académicos:

(1) Definir e preparar os procedimentos para a admissão, ma-
trícula e avaliação de estudantes, conforme as directivas do
Senado;

(2) Organizar e actualizar as bases de dados relativas aos as-
suntos pedagógicos e dos estudantes;

(3) Elaborar o prospecto da UM, o calendário académico e os
guias dos estudantes;

(4) Imprimir e emitir diplomas, certificados, documentos de
certificação académica e declarações académicas;

(5) Preparar e apoiar a realização das actividades académicas
e estudantis e da cerimónia de graduação, com a colaboração
dos vários serviços.

2) Biblioteca Universitária:

(1) Disponibilizar livros de referência, jornais académicos,
redes de informação electrónica e bases de dados electrónicas,
necessários ao ensino, à aprendizagem e à investigação na UM;

(2) Promover a criação, organização, actualização e conserva-
ção dos arquivos documentais da UM;

(3) Disponibilizar locais e ambientes adequados, bem como a
orientação especializada, destinados à recolha de dados e à
investigação;

(4) Assegurar a adequação das instalações da Biblioteca Uni-
versitária às actividades académicas da UM;

(5) Participar activamente na cooperação e na partilha de re-
cursos com outras bibliotecas.

3) Gabinete para as Tecnologias de Informação e Comunicação:

(1) Disponibilizar instalações de tecnologia de informação
necessárias ao ensino, à aprendizagem e à investigação, em geral;

(2) Apoiar o pessoal docente e de investigação e os estudan-
tes na utilização eficaz de tecnologias de informação para o
ensino, a aprendizagem e a investigação;

(3) Desenvolver ou seleccionar o sistema de gestão da infor-
mação para a UM e apoiar os vários serviços na sua eficiente
utilização;

(4) Disponibilizar serviços de tecnologia de informação para
a optimização dos procedimentos administrativos.
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（四）出版中心：

（1） 出版研究文獻、專題著作、教材及其他對學術有貢獻的

刊物；

（2） 組織隊伍，以審查申請出版的學術文章或專著，務求一

切出版的著作達到區際或國際要求的質量標準；

（3） 負責印刷及發行事務，且應遵守審慎的商業原則；

（4） 向澳大建議每學年出版的經費預算。

第九條

行政部門

一、《澳門大學章程》第四十三條第一款所指的行政部門及

其附屬單位為：

（一）行政及人力資源部，下設人力資源處；

（二）財務部，下設會計處、出納處及採購處；

（三）校園管理部，下設校園發展及工程處及校園服務處；

（四）新聞及公共關係部。

二、上款所指的行政部門的主管隸屬校長，校長可將其部分

職權，尤其是有關審查內部運作及監察規章遵守的職權，授予負

責管轄行政事務的副校長。

三、第一款所指的行政部門的主管的職稱如下：

（一）行政及人力資源總監；

（二）財務總監；

（三）校園管理總監；

（四）新聞及公共關係部主任。

四、第一款所指的行政部門的附屬單位的主管的職稱如下：

（一）人力資源處處長；

（二）會計處處長；

（三）出納處處長；

（四）採購處處長；

4) Centro de Publicações:

(1) Publicar documentação de investigação, monografias,
materiais didácticos e outras publicações com interesse aca-
démico;

(2) Organizar equipas para rever os trabalhos académicos ou
as monografias, cuja publicação foi solicitada, por forma a que
todas as obras publicadas atinjam os padrões de qualidade
exigidos, a nível regional ou internacional;

(3) Proceder à impressão e distribuição, aplicando os princí-
pios comerciais de prudência;

(4) Propor à UM o orçamento relativo às despesas com publi-
cações para cada ano lectivo.

Artigo 9.º

Serviços Administrativos

1. Os serviços administrativos e as respectivas subunidades a
que se refere no n.º 1 do artigo 43.º dos Estatutos da UM são:

1) Gabinete de Administração e Recursos Humanos, que com-
preende como subunidade a Secção de Recursos Humanos;

2) Gabinete de Assuntos Financeiros, que compreende como
subunidades a Secção de Contabilidade, a Secção de Tesouraria
e a Secção de Aprovisionamento;

3) Gabinete de Gestão do Complexo Universitário, que com-
preende como subunidades a Secção de Desenvolvimento e En-
genharia do Complexo Universitário e a Secção de Serviços Ge-
rais do Complexo Universitário;

4) Gabinete de Informação e Relações Públicas.

2. Os chefes dos serviços administrativos a que se refere o nú-
mero anterior são subordinados ao reitor, podendo este delegar
parte das suas competências, designadamente a fiscalização do
funcionamento interno e a supervisão do cumprimento dos regu-
lamentos, no vice-reitor responsável pelos assuntos administra-
tivos.

3. As designações dos chefes dos serviços administrativos a
que se refere o n.º 1 são as seguintes:

1) Director do Gabinete de Administração e Recursos Humanos;

2) Director do Gabinete de Assuntos Financeiros;

3) Director do Gabinete de Gestão do Complexo Universitário;

4) Chefe do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

4. As designações dos chefes das subunidades dos serviços
administrativos a que se refere o n.º 1 são as seguintes:

1) Chefe da Secção de Recursos Humanos;

2) Chefe da Secção de Contabilidade;

3) Chefe da Secção de Tesouraria;

4) Chefe da Secção de Aprovisionamento;
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（五）校園發展及工程處處長；

（六）校園服務處處長。

五、 各行政部門的主管及相關的附屬單位的主管由負責管轄

該部門的副校長推薦，校長任免。

六、各行政部門的主管為校務協調委員會的成員。

七、各行政部門的職權如下：

（一）行政及人力資源部：

（1） 制定適用一般行政措施的原則、標準及程序；

（2） 推動行政範疇上的優質管理，並確保其符合國際質量管

理系統的要求；

（3） 協調各部門人力的分配任用，並進行培訓及發展，確保

員工的能力與澳大在人力資源上的需求相稱；

（4） 按照《澳門大學人員通則》的規定，協助處理人員的招

聘、委任、晉升及調任方面的行政程序；

（5） 管理有關工作人員的福利事務，包括缺勤、年假及無薪

假的事宜；

（6） 協助設定及執行紀律程序、投訴及上訴機制，以處理人

事糾紛問題；

（7） 按照澳大的發展情況，研究人力資源分配的需要；

（8） 提交《澳門大學人員通則》的修改建議。

（二）財務部：

（1） 協助編製澳大年度及多年度的工作計劃及財政計劃，以

及本身預算案、補充預算案及修改預算案；

（2） 編製最後帳目及財務報告，並提交財務管理委員會及校

董會審議；

（3） 組織及更新澳大的會計帳目；

（4） 執行獲通過的預算案，確保資金的正常流動及財政的完

善管理；

（5） 制定有關資產及勞務的取得、開標及報價方面的內部運

作規則，並確保其嚴格執行；

（6） 制定及更新財務活動的運作規則，並確保其嚴格執行。

5) Chefe da Secção de Desenvolvimento e Engenharia do
Complexo Universitário;

6) Chefe da Secção de Serviços Gerais do Complexo Univer-
sitário.

5. Os chefes dos serviços administrativos e os chefes das res-
pectivas subunidades são nomeados e exonerados pelo reitor,
sob recomendação do vice-reitor responsável por estes serviços.

6. Os chefes dos vários serviços administrativos são membros
do Conselho de Coordenação dos Assuntos da Universidade.

7. As competências dos serviços administrativos são as
seguintes:

1) Gabinete de Administração e Recursos Humanos:

(1) Definir os princípios, critérios e procedimentos de aplica-
ção das medidas administrativas gerais;

(2) Promover a qualidade da gestão na área administrativa e
assegurar a respectiva conformidade com os padrões interna-
cionais do sistema de gestão da qualidade;

(3) Coordenar a afectação do pessoal aos vários serviços e
proceder à respectiva formação e desenvolvimento, assegurando
a correspondência da capacidade do pessoal às necessidades de
recursos humanos da UM;

(4) Colaborar nos procedimentos administrativos de recruta-
mento, nomeação, promoção e transferência do pessoal, em con-
formidade com o Estatuto do Pessoal da UM;

(5) Gerir os assuntos relacionados com regalias do pessoal,
incluindo as faltas, férias e licenças sem remuneração;

(6) Apoiar a criação e aplicação do procedimento disciplinar
e de mecanismos de queixa e de recurso, para resolução de con-
flitos do pessoal;

(7) Estudar as necessidades de afectação de recursos humanos,
com referência ao desenvolvimento da UM;

 (8) Apresentar propostas de revisão do Estatuto do Pessoal
da UM.

2) Gabinete de Assuntos Financeiros:

(1) Apoiar a elaboração dos planos de actividades e financei-
ros, anuais e plurianuais, propostas de orçamento privativo, de
orçamento suplementar e de alterações orçamentais da UM;

(2) Elaborar as contas finais e relatórios financeiros e subme-
tê-los à apreciação da Comissão de Gestão Financeira e do Con-
selho da Universidade;

(3) Organizar e manter actualizada a contabilidade da UM;

(4) Executar o orçamento aprovado e assegurar a circulação
normal dos fundos, e uma gestão financeira apropriada;

 (5) Definir as regras de funcionamento interno relativas à
aquisição de bens e serviços, ao acto público dos concursos e às
propostas de preços e assegurar o seu cumprimento rigoroso;

(6) Definir e actualizar as regras de funcionamento relativas
às operações financeiras e assegurar o seu cumprimento rigoroso.
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（三）校園管理部：

（1） 負責校園的交通、保安、樓宇及設施的保養、維修及清

潔的服務；

（2） 管理校園設施；

（3） 提供校園的後勤支援；

（4） 組織及更新澳大的財產清冊；

（5） 協調澳大校園發展計劃及跟進其執行。

（四）新聞及公共關係部：

（1） 宣傳澳大的使命及貢獻，促進澳大的形象；

（2） 與社會及傳媒建立良好關係，及時發放有關澳大的活

動、計劃及學術成就的訊息；

（3） 協助組織及安排大型活動；

（4） 協助接待工作；

（5） 協助澳大的發展活動，包括募捐事宜。

《澳門大學學位頒授規章》

第一條

學位

一、澳門大學（以下簡稱“澳大”）根據二月四日第 11/91/M

號法令第十四條至第十八條的規定頒授高等專科學位、學士學

位、碩士學位、博士學位及榮譽博士學位。

二、澳大尚可按適用的法例頒授名銜、文憑或證書。

三、除榮譽學位或榮譽名銜外，經教務委員會通過後，澳大

頒授學位以及其他名銜、文憑或證書予下列人士：

（一） 完成一項獲認可課程者；

（二）通過適當的考試、測驗或其他評估程序者；

（三）符合教務委員會制定的學術規章及其他澳大規章者。

3) Gabinete de Gestão do Complexo Universitário:

(1) Zelar pelos serviços de transporte e segurança, bem como
os de manutenção, reparação e limpeza dos edifícios e instala-
ções do complexo universitário;

(2) Gerir as instalações do complexo universitário;

(3) Fornecer apoio logístico ao complexo universitário;

(4) Organizar e manter actualizado o inventário dos bens
patrimoniais da UM;

(5) Coordenar o plano de desenvolvimento do complexo uni-
versitário e acompanhar a sua execução.

4) Gabinete de Informação e Relações Públicas:

(1) Difundir a missão e os contributos da UM, promovendo a
sua imagem;

(2) Estabelecer boas relações com a comunidade e com a co-
municação social e proceder à divulgação oportuna das infor-
mações relativas às actividades, planos e êxitos académicos da
UM;

(3) Apoiar a organização e o planeamento de actividades de
grande dimensão;

(4) Apoiar recepções;

(5) Apoiar as actividades de desenvolvimento da UM, in-
cluindo angariação de doações.

Regulamento relativo aos Graus Académicos atribuídos pela
Universidade de Macau

Artigo 1.º

Graus académicos

1. A Universidade de Macau, abreviadamente designada por
UM, atribui os graus académicos de bacharel, licenciado, mestre,
doutor e doutor honoris causa, nos termos dos artigos 14.º a 18.º
do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro.

2. A UM pode ainda atribuir títulos, diplomas ou certificados
nos termos da legislação aplicável.

3. A UM, após aprovação do Senado, atribui graus académicos,
bem como outros títulos, diplomas ou certificados, com excep-
ção dos graus honoríficos e distinções honoríficas, a quem tenha:

1) Completado um curso reconhecido;

2) Obtido aprovação em exames, testes ou em outros proces-
sos de avaliação, adequados;

3) Cumprido os regulamentos académicos elaborados pelo Se-
nado ou outros regulamentos da UM.
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附件一

ANEXO I

（第三條所指的附件）

(a que se refere o artigo 3.º)

澳大頒授的學位的名稱

Designações dos graus académicos atribuídos pela UM

學位

Graus académicos

教育高等專科學位 Bacharelato em Ciências da Educação «Bacharelato» of Education

文學士 Licenciatura em Letras Bachelor of Arts

工商管理學士 Licenciatura em Gestão de Empresas Bachelor of Business Administration

教育學士 Licenciatura em Ciências da Educação Bachelor of Education

法學士 Licenciatura em Direito Bachelor of Law

理學士 Licenciatura em Ciências Bachelor of Science

工程學士 Licenciatura em Engenharia Bachelor of Engineering

社會科學學士 Licenciatura em Ciências Sociais Bachelor of Social Sciences

文學碩士 Mestrado em Letras Master of Arts

工商管理碩士 Mestrado em Gestão de Empresas Master of Business Administration

教育碩士 Mestrado em Ciências da Educação Master of Education

法學碩士 Mestrado em Direito Master of Law

第二條

榮譽學位或榮譽名銜

一、澳大可頒授榮譽博士學位或榮譽名銜予下列人士：

（一）在促進知識或其他領域上對澳大或社會有卓越貢獻者；

（二）對人類有重大貢獻或所取得的成就配獲得該等學位或名

銜者。

二、校董會向校監提交由榮譽學位及榮譽名銜委員會推薦的

人士名單，經核准後施行。

第三條

名稱

澳大頒授的學位的名稱載於屬本規章組成部分的附件一內。

Artigo 2.º

Graus ou distinções honoríficos

1. A UM pode atribuir o grau de doutor honoris causa ou ou-
tras distinções honoríficas às personalidades:

1) Que tenham contribuído de forma exemplar para a UM ou
para a comunidade, na promoção do saber ou em outras áreas;

2) Que tenham contribuído de forma relevante para a huma-
nidade ou que tenham alcançado êxitos merecedores de tais graus
ou títulos.

2. A lista de personalidades escolhida pela Comissão de Graus
e Títulos Honoríficos é proposta pelo Conselho da Universida-
de ao Chanceler para aprovação da atribuição dos graus e títu-
los honoríficos.

Artigo 3.º

Designações

As designações dos graus académicos atribuídos pela UM são
especificadas no Anexo I ao presente Regulamento e que dele
faz parte integrante.
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學位

Graus académicos

理學碩士 Mestrado em Ciências Master of Science

工程碩士 Mestrado em Engenharia Master of Engineering

社會科學碩士 Mestrado em Ciências Sociais Master of Social Sciences

哲學博士 Doutoramento (as áreas de investigação englobam: Doctor of Philosophy (research areas

（研究範疇包括：文學、人 Letras, Humanidades, Gestão de Empresas, include: Languages and Literatures,

文學、工商管理、教育學、 Ciências da Educação, Direito, Ciências, Humanities, Business Administration,

法學、理學、工程及社會 Engenharia e Ciências Sociais) Education, Law, Science, Engineering

科學） and Social Sciences)

榮譽文學博士 Doutoramento honoris causa em Letras Doctor of Letters honoris causa

榮譽人文學博士 Doutoramento honoris causa em Humanidades Doctor of Humanities honoris causa

榮譽工商管理博士 Doutoramento honoris causa em Gestão de Empresas Doctor of Business Administration honoris

causa

榮譽教育博士 Doutoramento honoris causa em Ciências da Educação Doctor of Education honoris causa

榮譽法學博士 Doutoramento honoris causa em Direito Doctor of Law honoris causa

榮譽理學博士 Doutoramento honoris causa em Ciências Doctor of Science honoris causa

榮譽社會科學博士 Doutoramento honoris causa em Ciências Sociais Doctor of Social Sciences honoris causa

《澳門大學學院教學及研究單位規章》

第一節

學院教學單位的職權及運作

根據《澳門大學組織架構規章》第六條第三款，本規章此節

規管學院轄下的教學單位之職權及運作。

第一條

教學單位的架構

一、學院轄下可設立學系，由系主任負責學系的發展計劃及

日常運作並向學院院長及副院長報告。學系下設的課程可設課程

主任，負責有關課程的工作並輔助系主任。

二、學院轄下可直接設立不屬於任何學系的課程，由課程主

任負責有關工作，並向學院院長及副院長報告。

Regulamento relativo às Unidades de Ensino e

de Investigação das Faculdades da
Universidade de Macau

SECÇÃO I

Competências e funcionamento das unidades

de ensino das faculdades

Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento relativo à
Estrutura Orgânica da Universidade de Macau, esta secção do
presente Regulamento regula as competências e o funcionamen-
to das unidades de ensino subordinadas às faculdades.

Artigo 1.º

Estrutura das unidades de ensino

1. As faculdades podem criar departamentos académicos
subordinados. Os chefes de departamento são responsáveis pe-
rante o director e o subdirector de faculdade pelo planeamento
do desenvolvimento dos departamentos e pelo seu funcionamen-
to corrente. Os cursos subordinados ao departamento podem
dispor de coordenadores de curso, os quais são responsáveis pelos
respectivos assuntos e coadjuvam o chefe de departamento.

2. As faculdades podem criar directamente cursos subordina-
dos que não pertençam a nenhum departamento académico. Os
coordenadores de curso são responsáveis perante o director e o
subdirector de faculdade pelos respectivos assuntos.
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三、不完全屬於任何學系或課程的共同學科由學科召集人負

責有關工作，並向學院院長及副院長報告。

第二條

系主任

一、系主任由學院院長推薦，並由校長任免。系主任一般應

為副教授或以上級別。

二、系主任是學系的學術領導人，同時負有學術行政和管理

職責。系主任的基本職責是輔助學院院長及副院長達成學系的學

術及研究目標。系主任的主要責任包括：

（一） 管理：領導及管理學系的學術事務；

（二） 人力資源管理（包括招聘、評核及晉升）：根據大學規

章和政策，在財政資源約束下，和學院院長及副院長共同監督及

管理學系內人力資源；

（三） 課程、教學及學生事務：與課程主任合作，領導小組監

管學系內的核心教學活動、指導學生及其他學術事務，以營造良

好的學習環境及確保高水準的教學質量；

（四） 其他職務，包括協助起草年度財政預算案、安排財政資

源分配及設備管理等。

三、總括而言，系主任致力於維持、提高學系的學術水平，

並為學務規劃及管理發揮關鍵作用。

第三條

課程主任

一、課程主任由學院院長推薦，並由校長任免。

二、課程主任負責管理課程的教學工作，包括：

（一） 分配教學工作及資源；

（二） 領導課程設計及修訂；

（三） 對教學質量進行評核；

3. Os coordenadores de disciplinas são responsáveis perante
o director e o subdirector de faculdade pelos assuntos relativos
às disciplinas comuns que não pertençam totalmente a um de-
terminado departamento académico ou curso.

Artigo 2.º

Chefes de departamento

1. Os chefes de departamento são nomeados e exonerados pelo
reitor, sob recomendação dos directores de faculdade. Normal-
mente os chefes de departamento devem possuir a categoria igual
ou superior à de professor associado.

2. Os chefes de departamento são dirigentes académicos dos
departamentos, zelando pela respectiva administração e gestão
académica. As suas responsabilidades fundamentais residem em
coadjuvar o director e o subdirector de faculdade na realização
dos objectivos académicos e de investigação da faculdade,
nomeadamente:

1) Gestão: dirigir e gerir os assuntos académicos do departa-
mento;

2) Gestão dos recursos humanos (incluindo o recrutamento, a
avaliação e a promoção): supervisionar e gerir os recursos hu-
manos do departamento juntamente com o director e o subdi-
rector de faculdade, de acordo com as regras e políticas em vi-
gor da Universidade e tendo como limitação os recursos finan-
ceiros disponíveis;

3) Assuntos relacionados com os cursos, o ensino e os estudan-
tes: liderar grupos com  os coordenadores de curso para realizar
supervisão das actividades pedagógicas principais do depar-
tamento, da orientação de estudantes e de outros assuntos acadé-
micos, com o fim de criar um excelente ambiente de aprendiza-
gem e assegurar uma alta qualidade de ensino;

4) Outras funções, incluindo apoiar a elaboração da proposta
de orçamento anual, a distribuição dos recursos financeiros e a
gestão dos equipamentos.

3. Em termos gerais, os chefes de departamento dedicam-se à
manutenção e elevação do nível académico dos departamentos
e desempenham um papel decisivo no seu planeamento e gestão.

Artigo 3.º

Coordenadores de curso

1. Os coordenadores de curso são nomeados e exonerados pelo
reitor, sob recomendação dos directores de faculdade.

2. Os coordenadores de curso são responsáveis pela gestão do
ensino dos cursos, incluindo:

1) Distribuição do trabalho docente e dos recursos pedagógicos;

2) Orientação na concepção e na revisão do curso;

3) Avaliação da qualidade de ensino;
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（四） 輔導學生學習。

三、課程主任輔助系主任或在課程不屬於任何學系的情況輔

助學院院長及副院長處理學術行政，包括預算、人力資源及設備

的管理。

第四條

學科召集人

一、學科召集人由學院院長推薦，並由校長任免。

二、學科召集人負責管理整個學科的教學工作，包括：

（一） 分配教學工作及資源；

（二） 領導課程設計及修訂；

（三） 對教學質量進行評核；

（四） 輔導學生學習。

三、學科召集人還須輔助學院院長及副院長處理其學科的學

術行政，包括預算、人力資源及設備的管理。

第二節

學院研究單位的職權及運作

根據《澳門大學組織架構規章》第六條第三款，本規章此節

規管學院轄下的研究單位，包括研究中心及研究所的職權及運

作。

第五條

目的和任務

一般而言，研究中心及研究所應：

一、致力研究，為大學使命及與研究相關的重點任務作出貢

獻；

二、提昇大學研究的國際地位及知名度；

三、向大學成員、專業人士及社會公眾公佈研究成果；

四、向社會提供研究、開發及專業服務。

4) Orientação de estudantes.

3. Os coordenadores de curso coadjuvam os chefes de departa-
mento, ou o director e o subdirector de faculdade caso o curso
não pertença a nenhum departamento, na administração acadé-
mica, incluindo elaboração da proposta de orçamento e gestão
dos recursos humanos e dos equipamentos.

Artigo 4.º

Coordenadores de disciplinas

1. Os coordenadores de disciplinas são nomeados e exonera-
dos pelo reitor, sob recomendação dos directores de faculdade.

2. Os coordenadores de disciplinas são responsáveis pela ges-
tão do ensino das disciplinas, incluindo:

1) Distribuição do trabalho docente e dos recursos pedagógi-
cos;

2) Orientação na concepção e na revisão do curso;

3) Avaliação da qualidade de ensino;

4) Orientação de estudantes.

3. Os coordenadores de disciplinas devem também coadjuvar
o director e o subdirector de faculdade na administração acadé-
mica no âmbito das respectivas disciplinas, incluindo elabora-
ção da proposta de orçamentos e gestão dos recursos humanos e
dos equipamentos.

SECÇÃO II

Competências e funcionamento das unidades
de investigação das faculdades

Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento relativo à
Estrutura Orgânica da Universidade de Macau, esta secção do
presente Regulamento regula as competências e o funcionamen-
to das unidades de investigação subordinadas às faculdades, in-
cluindo os centros de investigação e institutos de investigação.

Artigo 5.º

Objectivos e responsabilidades

Em termos gerais, os centros de investigação e institutos de
investigação devem:

1. Dedicar-se à investigação e contribuir para realização das
missões da Universidade e das suas tarefas prioritárias relaciona-
das com a investigação;

2. Elevar a posição e visibilidade da Universidade no domínio
de investigação a nível internacional;

3. Difundir os resultados de investigação junto dos membros
da Universidade, dos profissionais e do público em geral;

4. Prestar serviços de investigação e desenvolvimento e servi-
ços profissionais à comunidade.
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Artigo 6.º

Chefes das unidades de investigação

1. Os chefes das unidades de investigação são nomeados e exo-
nerados pelo reitor, sob recomendação dos respectivos directo-
res de faculdade. Os chefes dos centros de investigação e dos
institutos de investigação são designados directores de centro
de investigação e de instituto de investigação, respectivamente.

2. Os chefes das unidades de investigação zelam pelo planea-
mento geral, coordenação e organização dos assuntos relativos
à investigação, assegurando que a sua investigação e as publica-
ções académicas tenham um nível elevado e uma quantidade
adequada. Devem ainda procurar garantir a respectiva qualida-
de mediante avaliações externas.

3. Os chefes das unidades de investigação devem assegurar o
bom funcionamento corrente dos centros de investigação ou ins-
titutos de investigação.

4. Os chefes das unidades de investigação devem submeter
um plano de trabalho anual aos respectivos directores de facul-
dade no início de cada ano lectivo, apresentando os projectos de
investigação a realizar durante o ano. Devem também entregar
um relatório no final de cada ano lectivo, apresentando todos os
resultados alcançados.

Artigo 7.º

Avaliação do funcionamento

As autoridades competentes da Universidade efectuam a su-
pervisão do progresso das actividades dos centros de investiga-
ção e institutos de investigação, bem como a avaliação do seu
estatuto, função e políticas, com base nos relatórios regulares e
em outros meios a indicar pelos directores de faculdade.

(Custo desta publicação $ 50 610,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para arrematação da «Empreitada

de Construção de Passagem Superior para Peões

na Avenida de Artur Tamagnini Barbosa»

1. Modalidade de concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: a passagem superior situa-se
num troço da Rua Marginal do Canal das Hortas cruzando a
Avenida de Artur Tamagnini Barbosa.

3. Objecto da empreitada: para melhorar o trânsito de peões
e veículos no cruzamento entre a Avenida de Artur Tamagnini
Barbosa e a Rua Marginal do Canal das Hortas, a fim de aliviar
o problema do conflito entre peões e veículos, bem como os
engarrafamentos.

第六條

研究單位的主管

一、研究單位的主管由其所屬學院院長推薦，校長任免。研

究中心的主管為研究中心主任，而研究所的主管為研究所所長。

二、研究單位的主管負責研究事務的總體規劃、協調及安

排，而且確保研究中心或研究所之研究及學術出版物有良好學術

水平並達到適當數量。研究單位的主管應著力通過校外獨立評審

來保證質量。

三、研究單位的主管應維持研究中心或研究所良好的日常運

作。

四、研究單位的主管應於學年初向所屬學院院長遞交年度工

作計劃，列明該年度需要開展的研究項目。另外，應於學年末提

交年度總結報告，匯報所有研究成果。

第七條

運作之評估

大學相關單位應依據常規報告和學院院長指定的其他方式，

監督研究中心及研究所的工作進度，並評估其狀況、功能與政

策。

（是項刊登費用為 $50,610.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

“巴波沙大馬路行人天橋建造承包工程”

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：一段位於菜園涌邊街並橫跨巴波沙大馬路的行

人天橋。

3. 承攬工程目的：改善巴波沙大馬路與菜園涌邊街交界行人

與車輛的交通狀況，舒緩人車爭路及車輛擠塞的問題。
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4. 最長施工期：180 天。

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 承攬類型：以系列價金承攬。

7. 臨時擔保：$ 150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整），以現金

存款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

8. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人收到之每次部分支付中扣除 5% ，作為已提供之

確定擔保之追加）。

9. 底價：不設底價。

10. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓地

下，土地工務運輸局接待暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零零六年十月十日（星期二）下午五時

正。

12. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓，土

地工務運輸局四字樓會議室。

日期及時間：二零零六年十月十一日（星期三）上午九時三

十分。

為了第 74/99/M 號法令第八十條款所預見的效力，及對所提

交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓，土

地工務運輸局二字樓基礎建設廳。

時間：辦公時間內。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格為$550.00

（澳門幣伍佰伍拾元整）。

14. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：50%；

——合理工期：5%；

4. Prazo máximo de execução: cento e oitenta 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 con-
curso.

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

7. Caução provisória: $ 150 000,00 (cento e cinquenta mil pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria 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 Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes na modalidade de
execução de obras.

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 10 de Outubro 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 11 de Outubro 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, 2.º andar, Departamento de Infra-estruturas;

Dia e hora: horário de expediente.

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso ao preço de $ 550,00 (qui-
nhentas e cinquenta patacas), por exemplar.

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

— Preço razoável: 50%;

— Prazo de execução razoável: 5%;
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——施工計劃：10%；

a）與工期之統一性；

b）相互之間的連貫性及關鍵要徑；

——材料：15%；

——同類型之施工經驗及質量 ：15%；

——工地安全計劃：5% 。

15. 附加的說明文件：由二零零六年十月四日至截標日止，投

標者應前往馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓二字

樓土地工務運輸局基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零零六年九月十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $3,706.00）

青洲海關浮動碼頭工程

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：跨境工業區以南海面。

4. 承攬工程目的：建造浮動碼頭及其輔助設施，以作海關船

隻停泊之用。

5. 最長施工期：150 天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：$ 250,000.00（澳門幣貳拾伍萬元整），以現金

存款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人收到之每次部分支付中扣除 5% ，作為已提供之

確定擔保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

— Plano de trabalhos: 10%.

a) Coerência com o prazo; e

b) Encadeamento e caminho crítico.

— Material: 15%;

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 15%; e

— Plano de segurança de trabalhos: 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de In-
fra-estruturas da DSSOPT, Estrada de D. Maria II, edifício CEM,
n.os 32-36, 2.º andar, a partir de 4 de Outubro de 2006, inclusive,
até à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhe-
cimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
aos 13 de Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 3 706,00)

Concurso público para arrematação da empreitada de
«Cais Flutuante dos Serviços de Alfândega da Ilha Verde»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: orla marítima a Sul do Parque
Industrial Transfronteiriço.

4. Objecto da empreitada: construção de um cais flutuante para
atracação de embarcações dos Serviços de Alfândega e constru-
ção das respectivas estruturas de apoio.

5. Prazo máximo de execução: cento e cinquenta dias.

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

7. Tipo de empreitada: preço global.

8. Caução provisória: a caução provisória é de $ 250 000,00
(duzentas e cinquenta mil patacas) e pode ser prestada por de-
pósito em dinheiro, por garantia bancária ou por seguro-caução
aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 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, em reforço da caução definitiva
prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras.
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12. 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 11 de Outubro de 2006 (quarta-feira) até
às 17,00 horas.

13. 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;

Dia e hora: dia 12 de Outubro de 2006 (quinta-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.

14. 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, 2.º andar, Departamento de Infra-estruturas;

Dia e hora: horário de expediente.

As cópias do processo do concurso poderão ser solicitadas na
Secção de Contabilidade da DSSOPT, Estrada D. Maria II, Edi-
fício CEM, n.os 32-36, r/c, ao preço de $ 500,00 (quinhentas
patacas) por exemplar.

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

— Preço razoável: 50%;

— Prazo de execução razoável: 5%;

Plano de trabalhos: 10%;

a) Coerência com o prazo; e

b) Encadeamento e caminho crítico.

— Materiais propostos: 15%;

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%; e

— Plano de segurança de trabalhos: 10%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de
Infra-estruturas da DSSOPT, Estrada de D. Maria II, Edifício
CEM, n.os 32-36, 2.º andar, a partir de 3 de Outubro de 2006,
inclusive, e até cinco dias antes da data limite de entrega das
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 14 de Setembro de 2006.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路32-36號電力公司大樓地下，土地工務

運輸局接待暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零零六年十月十一日（星期三）下午五

時。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路32-36號電力公司大樓，土地工務運輸

局四字樓會議室。

日期及時間：二零零六年十月十二日（星期四）上午九時三

十分。

為了第 74/99/M 號法令第八十條款所預見的效力，及對所提

交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 查閱案卷地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路32-36號電力公司大樓，土地工務運輸

局二字樓基礎建設廳。

時間：辦公時間內。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份為 $500.00

（澳門幣伍佰元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：50%；

——合理工期：5%；

——施工計劃：10%；

a）與工期之統一性；

b）相互之間的連貫性及關鍵要徑；

——材料：15%；

——同類型之施工經驗及質量 ：10%；

——工地安全計劃：10% 。

16. 附加的說明文件：由二零零六年十月三日起至截標日前五

天止，投標者應前往馬交石炮台馬路 32-36 號電力公司大樓二字

樓土地工務運輸局基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零零六年九月十四日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $3,501.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de intérpre-
te-tradutor do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Cartografia e Cadastro, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26,
II Série, de 28 de Junho de 2006:

Candidato aprovado: valores

Hoi Pak Seng ....................................................................... 8,53

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 25 de Agosto de 2006).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 11 de
Setembro de 2006.

O Júri:

Presidente: Cheong Sio Kei, director, substituto.

Vogais efectivos: Chan Hon Peng, chefe de departamento; e

 Lao Lai Kuan, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal da Capitania dos Portos, sita na Rampa da Barra, Quar-
tel dos Mouros, o aviso de abertura do concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos funcionários desta Capita-
nia, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau (ETAPM), vigente, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, para o pre-
enchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º
escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de
pessoal da Capitania dos Portos, sendo o prazo para a apresen-
tação de candidaturas 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.

Capitania dos Portos, aos 13 de Setembro de 2006.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 891,00)

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

名 單

為填補地圖繪製暨地籍局人員編制傳譯及翻譯職程第一職階

主任翻譯員一缺，經於二零零六年六月二十八日第二十六期《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

之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

許柏勝 ..................................................................................... 8.53

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第六十八條第二款的規定，應考人可自本名單公

布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零零六年八月二十五日批示確認）

二零零六年九月十一日於地圖繪製暨地籍局

典試委員會：

主席：代局長 張紹基

正選委員：廳長 陳漢平

處長 劉麗群

（是項刊登費用為 $1,253.00）

港 務 局

公 告

現根據十二月二十一日第87/89/M號法令所核准的現行《澳門

公共行政工作人員通則》規定，通過審查文件方式為本局之公務

員進行限制性普通晉升開考，以填補港務局人員編制內專業技術

員組別第一職階一等技術輔導員一缺。

有關上述開考之通告已張貼於媽閣斜坡港務局〔水師廠〕行

政及財政廳/行政處/人事科，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。

二零零六年九月十三日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $891.00）


