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

行 政 長 官 辦 公 室

公 告

按照行政長官二零零七年十一月三十日批示，根據現行

《澳門公共行政工作人員通則》的規定，以文件審閱、有限制

方式，為政府總部輔助部門的公務員舉行普通晉升開考，以填

補輔助部門編制內以下空缺：

第一職階顧問高級技術員兩缺；

第一職階特級技術員一缺。

上述開考通告已張貼於擺華巷五號二樓政府總部輔助部門

人力資源暨檔案處，有意報考者請自本公告刊登《澳門特別行

政區公報》後第一個工作日起計十日內遞交有關資料。

二零零七年十二月三日於行政長官辦公室

辦公室主任 何永安

（是項刊登費用為 $979.00）

身 份 證 明 局

公 告

根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第三款之規定，為填補身份證明局人員編制內

專業技術員組別技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一

缺，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考的報考人臨

時名單，現張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場一字樓本

局行政暨財政處。其招考通告的公告已刊登於二零零七年十月

十七日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據上述通則第五十七條第五款之規定，該名單被視為確

定名單。

二零零七年十一月五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $979.00）

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Anúncio

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Execu-
tivo, de 30 de Novembro de 2007, se acham abertos os concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos funcionários 
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, nos termos do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
em vigor, para o preenchimento dos seguintes lugares do qua-
dro de pessoal dos mesmos Serviços de Apoio:

Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão de Recursos Humanos 
e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), 
sita na Travessa do Paiva, n.º 5, 2.º andar, e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 3 de Dezembro de 2007.

O Chefe do Gabinete, Ho Veng On.

(Custo desta publicação $ 979,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada e pode ser consul-
tada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços de Identificação, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edifício China Plaza, 1.º andar, a lista provisória 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar na categoria de adjunto-técnico 
especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do grupo 
de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Identificação, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 42, II Série, de 17 de Outubro de 2007, nos termos 
do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Ad ministração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na sua redacção actual dada 
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

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

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Novembro 
de 2007.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 979,00)

sandy
印章
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de De-
zembro, se encontram afixadas, a partir da data da publicação 
do presente anúncio e durante dez dias, nos Serviços de Apoio 
Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais, sita na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edifício Centro 
Oriental, mezanine, Macau, as listas provisórias dos candidatos            
aos concursos comuns, documentais, de acesso, condicionados, 
para o preenchimento de lugares existentes nos quadros de 
pessoal da ex-Câmara Municipal de Macau Provisória, mantido 
nos termos do n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 17/2001, de 17 de 
Dezembro, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 7 
de Novembro de 2007:

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

Quatro lugares de oficial administrativo principal, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 30 de 
Novembro de 2007. 

A Presidente do júri, Maria Leong Madalena, chefe dos Servi-
ços de Apoio Administrativo.

(Custo desta publicação $ 1 390,00 )

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Classificativa do estagiário, com vista ao preenchimento de 
dois lugares de técnico de estatística de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de regime especial de técnico de estatística, do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 14 de Junho de 
2006:

Estagiário aprovado: valores

Chan Chi Wa ..........................................................................8,05

Quanto ao período do estágio do outro estagiário foi aprova-
do o adiamento por razão especial, sendo a respectiva classifica-
ção publicada em tempo oportuno.

民 政 總 署

公 告

為填補按十二月十七日第17/2001號法律第四條第六款規定

仍繼續生效的前臨時澳門市政局人員編制內相關空缺，經二零

零七年十一月七日第四十五期第二組《澳門特別行政區公報》

刊登招考通告，以文件審閱方式進行限制性一般晉升考試；現

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准並經十二月二十八

日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款的規定，准考人臨時名單自本公告刊登日起計

十天內張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方中心M字樓行

政輔助部的佈告欄以供查閱。

第一職階顧問高級技術員壹缺；

第一職階首席行政文員四缺；

第一職階特級助理技術員壹缺。

根據《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第五款之

規定，該名單視作確定名單。

二零零七年十一月三十日於民政總署

典試委員會主席：行政輔助部部長 梁慧明

（是項刊登費用為 $1,390.00）

統  計  暨  普  查  局

名 單

按照刊登於二零零六年六月十四日第二十四期《澳門特別

行政區公報》第二組，關於填補統計暨普查局人員編制內統計

技術員特別職程之第一職階二等統計技術員兩缺之開考，現公

布其中一名專業實習員之評核成績如下：

合格之專業實習員： 分

陳自華 ..............................................................................8.05

另一名專業實習員因特殊理由，已獲准延後實習期，其成

績另行公布。
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按照十二月二十一日第87/89/M號法令第一條核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作

人員通則》第六十八條的規定，專業實習員可自本名單公布之

日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經經濟財政司司長於二零零七年十一月三十日的批示確認）

二零零七年十一月二十九日於統計暨普查局

代局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,361.00）

退  休  基  金 會

三十日告示

謹此公佈現有原澳門郵電司退休一等無線電通訊技術員鮑

啟文之遺孀馮慧群申請其遺屬撫恤金，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。

二零零七年十二月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $783.00）

謹此公佈現有統計暨普查局退休第三職階首席行政文員

Carla Fong Sardinha Ieong 之鰥夫楊炳洪申請其遺屬撫恤金，

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。

二零零七年十二月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $744.00）

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

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

Economia e Finanças, de 30 de Novembro de 2007).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 29 de No-
vembro de 2007.

A Directora dos Serviços, substituta, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Fong Vai Kuan, viúva de Pau Kai 
Man, que foi técnico de 1.ª classe da comutação telegráfica, 
aposentado da então Direcção dos Serviços de Correios e Teleco-
municações de Macau, requerido a pensão de sobrevivência dei-
xada pelo mesmo, devem 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 pre-
sente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 3 de Dezembro de 2007.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $783,00)

Faz-se público que tendo Ieong Peng Hong, viúvo de Carla 
Fong Sardinha Ieong, que foi oficial administrativo principal, 3.º 
escalão, aposentada da Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, requerido a pensão de sobrevivência deixada pela mes-
ma, devem 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 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impug-
nação, será resolvida a pretensão do requerente, findo que seja 
esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 3 de Dezembro de 2007.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $744,00)



N.º 50 — 12-12-2007 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11157

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

第012/2007-AMCM號通告

事由：保險公司之監察費

根據六月三十日第27/97/M號法令中第十五條第三項關於由

澳門金融管理局在每年的十二月份內以通告形式頒佈保險公司

從事本業務所需繳交的年度稽查費的金額數目。

鑑此，現訂定在澳門特別行政區獲准經營業務的保險公司

就二零零七年的稽查費用為澳門幣三萬圓正。

二零零七年十一月二十九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 $1,018.00）

第013/2007-AMCM號通告

事由：以綜合方法計算現存風險準備金

根據六月三十日第27/97/M號法令第五十九條第三款之規

定，給予保險人對現存風險準備金進行整體計算的權能，其計

算方式為對所經營之每一保險項目得以一百分率乘營業年度內

所處理之保險費減退還及取消後所得之毛收入，在該條文之隨

後條目中規定，有關百分率由澳門金融管理局以通告訂定。

鑑於此，規定如下：

1. 若保險人選擇以總體方法計算現存風險準備金，以替代

按比例計算方法，則須按其合約持續期少於、等於或超過一年

而訂立之百分比不能低於百分之十及百分之三十以計算上述之

收入；

2. 根據六月三十日第27/97/M號法令第二條o）項之規定，

若證實保險人在經營任何險種的業務時出現非常損失率，澳門

金融管理局可將該百分率提高。

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU
 

Avisos 

Aviso n.º 012/2007-AMCM

Assunto:  Taxa de fiscalização das seguradoras

O n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Ju-
nho, prevê que a Autoridade Monetária de Macau estabelecerá, 
por aviso a publicar no mês de Dezembro de cada ano, o valor 
da taxa de fiscalização a pagar pelas seguradoras, relativamente 
a esse exercício.

Assim, em conformidade, é fixada em trinta mil patacas a taxa 
de fiscalização, referente ao ano de 2007, das seguradoras auto-
rizadas a exercer a actividade na Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

Autoridade Monetária de Macau, aos 29 de Novembro de 
2007. 

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Anselmo Teng.

O Administrador, António Félix Pontes.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Aviso n.º 013/2007-AMCM 

Assunto: Cálculo das provisões para riscos em curso de forma 
global

O n.º 3 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de 
Junho, concede às seguradoras, em relação a cada um dos ramos 
que explorem, a faculdade de calcularem as provisões para ris-
cos em curso de uma maneira global, com base na aplicação de 
uma percentagem sobre a receita bruta de prémios processados 
durante o exercício, líquida de estornos e anulações, estabele-
cendo-se no número seguinte, que a AMCM fixará por aviso no 
mês de Dezembro de cada ano, as percentagens a incidir sobre 
o montante dos prémios.

Assim, em conformidade, para o exercício de 2008, determina-
-se que:

1. Nos casos em que as seguradoras venham a optar pelo cál-
culo das provisões para riscos em curso de uma forma global, 
em vez da aplicação da fórmula «pro rata temporis», deverão 
utilizar as percentagens mínimas de 10% e 30% sobre o valor 
dos prémios brutos processados durante o exercício, líquidos de 
estornos e anulações, consoante a duração dos contratos de se-
guro seja inferior a um ano, ou igual ou superior a esse período.

2. A AMCM poderá elevar as percentagens referidas no nú-
mero anterior relativamente às seguradoras em que se constate, 
na exploração de qualquer ramo de seguro, uma «sinistralidade 
anormal», definindo-se esta nos termos da alínea o) do artigo 2.º 
do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho.
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二零零七年十一月二十九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 $1,498.00）

第014/2007-AMCM號通告

事宜：二零零八年度保險中介人年度登記費

鑒於經六月二十八日第27/2001號行政法規第一條所修改的

六月五日第38/89/M號法令第十三條第一款的規定，保險中介

人每年均需要向澳門金融管理局繳納登記費，有關的金額上下

限分別為$500.00（澳門幣五百圓）及$15,000.00（澳門幣一萬

五千圓）；

另外，亦考慮到根據經上述行政法規第一條所修改的上述

第十三條第二款的規定，登記費係按照中介人的類別及所屬公

司總部的所在地而釐訂；

考慮到經修改後的第十三條第三款的規定，登記費是由澳

門金融管理局於作出許可之日或給予許可續期之日進行結算及

徵收，故此，有必要即時訂定有關登記費的金額，而有關金額

按個別所發出的牌照而定（人壽或一般保險業務）；

澳門金融管理局行政委員會確定在二零零八年發出或續期

的保險中介人年度許可登記費，根據附表，每一個年度牌照的

金額上下限分別為$500.00及$1,500.00，有關附表屬於本通告的

組成部份。

在二零零八年發出或續期的保險中介人

年度許可登記費用表 

澳門幣

類別 登記費（a）

1.保險推銷員 500.00

2.自然人保險代理人 600.00

3.法人保險代理人

3.1.在澳門特別行政區成立 750.00

3.2.在外地成立

3.2.1.在澳門特別行政區設有辦事處 900.00

3.2.2.僅在澳門特別行政區設有代表處 1,200.00

Autoridade Monetária de Macau, aos 29 de Novembro de 
2007.

Pel’O Conselho de Administração. 

O Presidente, Anselmo Teng. 

O Administrador, António Félix Pontes.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Aviso n.º 014/2007-AMCM

Assunto: Taxa de registo dos mediadores de seguros para o 
ano 2008

Tendo em atenção o estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, com a redacção dada 
pelo artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2001, de 
28 de Junho, pelo qual os mediadores de seguros devem pagar 
anualmente à AMCM uma  taxa de registo, de valor a fixar  en-
tre o mínimo de MOP 500,00 e o máximo de MOP 15 000,00;

Considerando, por outro lado, que a importância da taxa de 
registo é função da categoria do mediador e da localização da 
sua sede, de acordo com o disposto no n.º 2 do supramenciona-
do artigo 13.º, com a redacção dada pelo artigo 1.º do Regula-
mento Administrativo anteriormente referido;

Atendendo, ainda, a que a nova redacção do n.º 3 do citado 
artigo 13.º estabelece que a liquidação e cobrança da taxa de 
registo são efectuadas pela AMCM à data da autorização ou 
da sua renovação, torna-se indispensável fixar, desde já, qual o 
valor daquela taxa, a qual passa a respeitar a cada licença anual 
concedida (vida ou ramos gerais);

O Conselho de Administração da AMCM fixa a taxa de registo 
para as autorizações anuais concedidas ou renovadas, no ano 
2008, aos mediadores de seguros, entre um mínimo de MOP 500,00 
e um máximo de MOP 1 500,00, para cada licença anual con-
cedida, conforme a tabela anexa que faz parte integrante deste 
aviso.

Tabela da Taxa de Registo para as Autorizações

Anuais Concedidas ou Renovadas, no ano 2008,

aos Mediadores de Seguros

(MOP)

Categoria
Taxa de

registo a)

1. Angariador 500,00

2. Agente-pessoa singular 600,00

3. Agente-pessoa colectiva

    3.1. Constituída na RAEM 750,00

    3.2. Sediada no exterior

           3.2.1. Com escritório próprio na RAEM 900,00

           3.2.2. Só com representação na RAEM 1 200,00
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澳門幣

類別 登記費（a）

4.保險經紀人

4.1.在澳門特別行政區成立 1,200.00

4.2.總部設於外地

4.2.1.在澳門特別行政區設有辦事處 1,300.00

4.2.2.僅在澳門特別行政區設有代表處 1,500.00

（a） 所列登記費僅為每一許可（人壽保險或一般保險業

務）的費用，倘牌照涉及兩類保險業務，登記費為雙倍。

二零零七年十一月二十九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 $2,681.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席行

政文員三缺，經於二零零七年十一月七日第四十五期《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。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º Manuel Paulo Couto ................................................8.55 

2.º Jorge Tomás Cardoso das Neves .............................8.41 

3.º 謝美娟 ........................................................................8.21 

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條規

定，投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考

之實體提起上訴。 

（經保安司司長於二零零七年十二月三日的批示確認）

二零零七年十一月三十日於澳門保安部隊事務局 

典試委員會：

主席：一等技術輔導員 梁喜欣 

委員：二等技術輔導員 張志恆

   二等技術輔導員 林慧儀

（是項刊登費用為 $1,253.00）

(MOP)

Categoria
Taxa de

registo a)

4. Corretor

    4.1. Constituído na RAEM 1 200,00

    4.2. Sediado no exterior

           4.2.1. Com escritório próprio na RAEM 1 300,00

           4.2.2. Só com representação na RAEM 1 500,00

(a) A taxa de registo indicada é para cada autorização (ramo 
vida ou ramos gerais), sendo o dobro se abranger o licencia-
mento para os dois ramos.

Autoridade Monetária de Macau, aos 29 de Novembro de 
2007.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Anselmo Teng.

O Administrador, António Félix Pontes.

(Custo desta publicação $ 2 681,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de oficial administrativo 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 Especial de Macau n.º 45, II Série, de 7 
de Novembro de 2007:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Manuel Paulo Couto .......................................................8,55

2.º Jorge Tomás Cardoso das Neves ....................................8,41

3.º Che Mei Kun  ...................................................................8,21

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

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

Segurança, de 3 de Dezembro de 2007).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
30 de Novembro de 2007. 

O Júri:

Presidente: Leong Hei Ian, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais: Cheong Chi Hang, adjunto-técnico de 2.ª classe; e

Lam Wai I, adjunto-técnico de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)
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Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de adjunto-técnico 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 Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 
de Outubro de 2007:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Pui Ian ...................................................................8,66

2.º Chao Man Tat ...................................................................8,50

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

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

Segurança, de 4 de Dezembro de 2007).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
4 de Dezembro de 2007.

O Júri:

Presidente: Vong Ka Keong, técnico principal.

Vogais: Kuan Wai Peng, técnico de 1.ª classe; e

Cheong Ho Ming, técnico de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, no quadro de anún-
cio do rés-do-chão do Edifício Administrativo do Estabeleci-
mento Prisional de Macau, sito na Rua de S. Francisco Xavier, 
s/n, Coloane, a lista provisória do concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para a admissão dos pri-
meiros doze candidatos considerados aptos e melhores classifi-
cados, com destino à frequência do curso de formação para o 
preenchimento de doze vagas de chefe do quadro de pessoal 
do corpo de guardas prisionais do Estabelecimento Prisional de 
Macau, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, 
II Série, de 31 de Outubro de 2007, nos termos do n.º 3 do artigo 
57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro.

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

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 6 de Dezembro de 
2007.

A Presidente do júri, Wong Mio Leng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席技

術輔導員兩缺，經於二零零七年十月三十一日第四十四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進

行普通晉升開考之開考公告。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分 

1.º 梁佩欣 ........................................................................8.66 

2.º 周文達 ........................................................................8.50

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條規

定，投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考

之實體提起上訴。 

（經保安司司長於二零零七年十二月四日的批示確認）

二零零七年十二月四日於澳門保安部隊事務局 

典試委員會：

主席：首席技術員 黃家強 

委員：一等技術員 關偉平

   二等技術員 張可明

（是項刊登費用為 $1,087.00）

澳 門 監 獄

公  告

按照刊登於二零零七年十月三十一日第四十四期第二組

《澳門特別行政區公報》內的公告，以考核方式進行限制性晉

升開考，取錄及格與得分最高的首12名投考人修讀培訓課程，

以填補澳門監獄編制內獄警隊伍人員第一職階警長12缺。

現根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門路

環竹灣馬路聖方濟各街澳門監獄行政大樓地下告示板，以供查

閱。

並根據上指通則第五十七條第五款之規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零零七年十二月六日於澳門監獄

典試委員會主席：黃妙玲

（是項刊登費用為 $1,057.00）
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衛 生 局

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

款的規定公佈，衛生局人員編制護理職程第一職階第四職等護

士長六缺開考的臨時名單的更正名單，已張貼於衛生局行政大

樓一樓人事處，該開考通告已於二零零七年十月三十一日第

四十四期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登，並於二零零

七年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組內

作出更正。 

而在臨時名單中被列為有條件限制之准考人，其補交文件

之期限由本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計算。

二零零七年十二月五日於衛生局

 局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $950.00）

通 告

本局現進行第21/P/2007號公開招標——“向衛生局供應及

安裝一臺數碼胃腸多功能透視機連裝修承包工程”。有意投標

者可從二零零七年十二月十二日起，於辦公日上午九時至下午

一時或下午二時三十分至五時三十分，前往位於仁伯爵綜合醫

院地庫一（C1）之物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳

付所需費用，以取得本次招標的招標方案和承投規則影印本或

於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。 

有意投標者應於二零零七年十二月十九日下午三時，前往

上址之物資供應暨管理處集合，以便實地視察是次招標標的供

應及安裝有關設備之場地。 

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書

科。遞交投標書之截止時間為二零零八年一月十六日下午五時

三十分。 

開標將於二零零八年一月十七日上午十時在位於仁伯爵綜

合醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。 

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, faz-se 
público que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, a 
rectificação da lista provisória do concurso para o preenchimen-
to de seis vagas de enfermeiro-chefe, grau 4, 1.º escalão, da car-
reira de enfermagem do quadro dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2007, 
com rectificação publicada no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 7 de Novembro 
de 2007. 

O prazo de entrega dos documentos em falta para os candi-
datos admitidos condicionalmente na lista provisória, conta-se 
a partir da data da publicação deste anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. 

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2007. 

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Avisos

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público 
n.º 21/P/2007 «Empreitada de Remodelação, Fornecimento e 
Instalação de um Sistema de Radiografia Digital Fluorescópica 
nos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno 
de encargos se encontram à disposição dos interessados desde 
o dia 12 de Dezembro de 2007, todos os dias úteis, das 9,00 às 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato, sita na cave 1 do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário, onde serão prestados esclarecimentos 
relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao paga-
mento do custo das respectivas fotocópias ou ainda mediante a 
transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes deverão comparecer na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato, situada na cave 1 do Centro Hospi-
talar Conde de S. Januário no dia 19 de Dezembro de 2007 às 
15,00 horas para visita às instalações a que se destina a emprei-
tada objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
S. Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas termi-
na às 17,30 horas do dia 16 de Janeiro de 2008.

O acto público deste concurso terá lugar em 17 de Janeiro 
de 2008, pelas 10,00 horas na sala do «Museu», situada no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto do 
CHCSJ.
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A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 134 000,00 (cento e trinta e quatro 
mil patacas) a favor dos Serviços de Saúde, a prestar mediante 
depósito na Tesouraria destes Serviços ou garantia bancária/               
/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2007.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público 
n.º 22/P/2007 «Fornecimento de Material de Consumo Clíni-
co para o Serviço de Nefrologia dos Serviços de Saúde», cujo 
programa do concurso e o caderno de encargos se encontram 
à disposição dos interessados desde o dia 12 de Dezembro de 
2007, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato, sita 
na cave 1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, onde se-
rão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os 
interessados sujeitos ao pagamento do custo das respectivas fo-
tocópias ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros 
pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
S. Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas termi-
na às 17,30 horas do dia 15 de Janeiro de 2008.

O acto público deste concurso terá lugar em 16 de Janeiro 
de 2008, pelas 10,00 horas na sala do «Museu», situada no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto do 
CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de  $ 21 000,00 (vinte e uma mil patacas) 
a favor dos Serviços de Saúde a prestar mediante depósito na 
Tesouraria destes Serviços ou garantia bancária/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 6 de Dezembro de 2007.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público 
n.º 23/P/2007 «Empreitada de Remodelação, Fornecimento e 
Instalação de um Sistema de Radiografia Digital nos Serviços 
de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos 
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 12 de 
Dezembro de 2007, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e 
Economato, sita na cave 1 do Centro Hospitalar Conde de S. Ja-
nuário, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao con-
curso, estando os interessados sujeitos ao pagamento do custo 
das respectivas fotocópias ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.ssm.
gov.mo).

投標者需向本局司庫科繳交金額$ 134,000.00 （澳門幣壹拾

叁萬肆仟元正）之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受

益人為“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。 

二零零七年十二月三日於衛生局

局長　瞿國英

（是項刊登費用為 $1,566.00）

本局現進行第22/P/2007號公開招標——“向衛生局腎科

供應診療消耗品”。有意投標者可從二零零七年十二月十二日

起，於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五時

三十分，前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一（C1）之物資供應

暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付所需費用，以取得本次招

標的招標方案和承投規則影印本或於本局網頁（www.ssm.gov.

mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書

科。遞交投標書之截止時間為二零零八年一月十五日下午五時

三十分。

開標將於二零零八年一月十六日上午十時在位於仁伯爵綜

合醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。 

投標者需向本局司庫科繳交金額$21,000.00（澳門幣貳萬壹

仟元正）之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受益人為

“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。

二零零七年十二月六日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $1,224.00）

本局現進行第23/P/2007號公開招標——“向衛生局供應

及安裝一臺數碼X光機連裝修承包工程”。有意投標者可從二

零零七年十二月十二日起，於辦公日上午九時至下午一時或下

午二時三十分至五時三十分，前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一

（C1）之物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付所需費

用，以取得本次招標的招標方案和承投規則影印本或於本局網

頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。
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Os concorrentes deverão comparecer na Divisão de Aprovisio-
namento e Economato, situada na cave 1 do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário no dia 19 de Dezembro de 2007 às 15,00 
horas para uma visita às instalações a que se destina a empreita-
da objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas ter-
mina às 17,30 horas do dia 18 de Janeiro de 2008.

O acto público deste concurso terá lugar em 21 de Janeiro de 
2008, pelas 10,00 horas na sala do «Museu», situada no r/c do Edi-
fício da Administração dos Serviços de Saúde junto do CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 60 000,00 (sessenta mil patacas) 
a favor dos Serviços de Saúde, a prestar mediante depósito na 
Tesouraria destes Serviços ou garantia bancária/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 6 de Dezembro de 2007.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Anúncio 

Concurso público para a aquisição de computadores portáteis 
para as escolas oficiais 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. 

3. Objecto do concurso: aquisição de 308 (trezentos e oito) 
computadores portáteis, leitor do cartão digital e licença de uso 
de software às escolas oficiais dependentes da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude. 

4. Prazo de validade de propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto públi-
co do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa 
do concurso. 

5. Tipo de empreitada: por série de preços. 

6. Caução provisória: $ 80 000,00 (oitenta mil patacas). 

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

8. Preço base: não há. 

9. Condições de admissão: a empresa concorrente deve estar 
inscrita em Macau e o âmbito de actividades deve incluir total 
ou parcialmente o fornecimento de equipamentos, sistemas e 
serviços informáticos e ter o certificado de cumprimento das 
obrigações de pagamento de impostos e contribuições. 

有意投標者應於二零零七年十二月十九日下午三時，前往

上址之物資供應暨管理處集合，以便實地視察是次招標標的供

應及安裝有關設備之場地。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書

科。遞交投標書之截止時間為二零零八年一月十八日下午五時

三十分。

開標將於二零零八年一月二十一日上午十時在位於仁伯爵

綜合醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。

投標者需向本局司庫科繳交金額$60,000.00（澳門幣陸萬

元正）之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受益人為

“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。

二零零七年十二月六日於衛生局

局長　瞿國英

（是項刊登費用為 $1,429.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為屬下公立學校購買手提電腦公開招標

1. 招標實體：教育暨青年局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 承投標的：教育暨青年局為屬下公立學校購買308台手提

電腦、讀咭器及軟件使用權。

4. 投標書的有效期：投標書的有效期由開標日起計九十天，

且得按照招標方案規定延長。

5. 報價方式：系列價金承投。

6. 臨時擔保：澳門幣捌萬圓整。

7. 確定擔保：判予總額之4%。

8. 底價：不設。

9. 參加條件：投標人須為本地註冊公司，且業務範圍全部

或部分包括提供資訊設備、系統及服務，並證明已遵守其稅務

義務之公司，均可參加投標。
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10. 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。

11. 截止日期及時間：二零零八年一月九日下午五時三十

分。

12. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局元晦

堂。

日期及時間：二零零八年一月十日上午十時正。

*根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，競投

者或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交之標書文件

可能出現之疑問加以澄清。

13. 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：工作日辦公時間。

14. 評標標準及其所佔比重：

14.1 手提電腦：

——價格：45%；

——符合技術性能：30%；

——送貨和安裝：5%；

——服務條款：15%；

——公司背景：5%。

14.2 讀咭器／軟件：

——價格：85%；

——送貨和安裝：5%；

——服務條款：5%；

——公司背景：5%。

15. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標之

日期時限為止，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，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

10. 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. 

11. Data e hora limite para entrega das propostas: dia 9 de Ja-
neiro de 2008, até às 17,30 horas. 

12. 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, Macau. 

Data e hora: dia 10 de Janeiro de 2008, 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 seus represen-
tantes 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. 

13. Consultas do processo, local, data e hora de acesso aos res-
pectivos exemplares: 

Local: Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, 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 expedien-
te. 

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação: 

14.1. Computadores portáteis 

— Preço por unidade: 45%;

— Conforme a tecnologia e funcionamento: 30%; 

— Entrega e instalação: 5%;

— Termos e condições: 15%; e

— História da empresa: 5%. 

14.2. Leitor do cartão digital/Software 

— Preço por unidade: 85%; 

— Entrega e instalação: 5%; 

— Termos e condições: 5%; e

— História da empresa: 5%. 

15. 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, Macau, a partir da 
publicação do presente anúncio à data limite de entrega de pro-
postas do concurso público, para tomar conhecimento de even-
tuais esclarecimentos adicionais.
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二零零七年十二月六日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $3,667.00）

澳 門 理 工 學 院

通  告

澳門理工學院理事會第34D/CG/2007號決議

為了提高澳門理工學院的運作效率，有必要設立分權規定；

澳門理工學院理事會行使十二月六日第469/99/M號訓令核

准的《澳門理工學院章程》第十四條第三款之權力，作出以下

授權規定：

一、授予會計及出納部饒秀麗部長或當其出缺或因故不能

視事時之代任者以下權限：

1）對其轄下部門進行領導、協調和日常管理；

2）批准澳門理工學院本身預算開支表內載明用於取得財貨

及服務的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

3）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

4）根據法律規定，批准其轄下員工享受年假及決定員工缺

勤是否合理；

5）批准收取澳門理工學院本身收入；

6）在合法性、預留撥款及有權限實體批准開支的前提下，

執行載於澳門理工學院本身預算開支表內撥款的結算；

7）除本條第2）項所指開支外，亦可不論其金額多少批准

為澳門理工學院教學、科研單位及行政部門運作所需之每月經

常開支，例如水電費和通訊費；

8）批准高等衛生學校和成人教育及特別計劃中心零用現金

的開支，每單上限至$1,000.00（澳門幣壹仟元整）；

9）批准簽發其轄下部門存檔資料的證明書和聲明書，但屬

機密資料除外；

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 6 de De-
zembro de 2007. 

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo  desta publicação $ 3 667,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Deliberação n.º 34D/CG/2007 do Conselho de Gestão do Insti-
tuto Politécnico de Macau

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

Usando da faculdade que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 
14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau, aprovados 
pela Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro, o Conselho de 
Gestão do Instituto Politécnico de Macau delega:

1. Na chefe do Serviço de Contabilidade e Tesouraria (SCT), 
Jau Sui Lie, ou em quem a substitua nas suas ausências ou impe-
dimentos, as competências para: 

1) Proceder à direcção, coordenação e gestão corrente da uni-
dade que dirige; 

2) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens e 
serviços inseridas no orçamento privativo do IPM, até ao mon-
tante de $ 15 000,00 (quinze mil patacas); 

3) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

4) Autorizar o gozo de férias, bem como justificar as faltas do 
pessoal afecto à unidade que dirige, desde que observados os 
pressupostos legais; 

5) Autorizar a arrecadação das receitas próprias do IPM; 

6) Liquidar as despesas que hajam de ser satisfeitas por conta 
de dotações inscritas no orçamento privado do IPM, verificados 
os pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização pré-
via pela entidade competente; 

7) Autorizar ainda, para além das referidas na alínea 2) deste 
número, as despesas decorrentes de encargos mensais certos, 
necessários ao funcionamento das unidades pedagógicas e cien-
tíficas, bem como dos serviços administrativos do IPM, como se-
jam as de pagamento de electricidade, água e telecomunicações, 
independentemente do respectivo valor;

8) Autorizar a realização das despesas por conta do fundo 
de maneio da Escola Superior de Saúde e Centro de Formação 
Contínua e Projectos Especiais, até ao montante de $ 1 000,00 
(mil patacas) por cada;

9) Autorizar a passagem de certidões e declarações de docu-
mentos arquivados no Serviço que dirige, com exclusão dos que 
tenham carácter confidencial;
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10) A chefe do Serviço de Contabilidade e Tesouraria poderá 
subdelegar nas respectivas chefias as competências que forem 
julgadas adequadas ao bom funcionamento do Serviço. 

2. No chefe, substituto, do Centro de Informática, Io Hio 
Hong, ou em quem o substitua nas suas ausências ou impedi-
mentos, as competências para: 

1) Proceder à direcção, coordenação e gestão corrente da uni-
dade que dirige; 

2) Assinar a correspondência e o expediente relativo à aquisi-
ção, gestão e manutenção de todo o parque informático do IPM, 
necessária à instrução e tramitação dos processos e execução 
das demais decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias, bem como justificar as faltas do 
pessoal afecto ao Centro, desde que observados os pressupostos 
legais; 

4) Autorizar a participação em acções de formação profis-
sional, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades se-
melhantes em Macau e Hong Kong, por um dia, do pessoal do 
Centro, cujo encargo total não exceda o montante de $ 2 000,00 
(duas mil patacas) por cada trabalhador, limitado a três traba-
lhadores, três vezes por ano, nos termos legais e regulamentares 
aplicáveis, quando previamente cabimentada. 

3. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das delegações aqui conferidas 
cabe recurso hierárquico necessário. 

5. São ratificados todos os actos praticados pela chefe do Ser-
viço de Contabilidade e Tesouraria, Jau Sui Lie, e pelo chefe, 
substituto, do Centro de Informática, Io Hio Hong, no âmbito 
das competências ora delegadas, entre o dia 9 de Setembro de 
2007 e o dia 16 de Julho de 2007, respectivamente, e a data de 
publicação da presente deliberação no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 6 de Dezembro de 2007. 

O Conselho de Gestão do IPM:

Presidente: Lei Heong Iok.

Vice-presidente: Wang Puqu.

Secretário-geral, substituto: Chiu Ka Wai.

Representante da DSF: António João Terra Esteves.

(Custo desta publicação $ 3 670,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS                 

E TRANSPORTES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 4.º andar da 

10）會計及出納部部長可以為了部門的良好運作而將權限

轉授予相關的部門主管。

二、授予資訊中心姚曉航代主任或當其出缺或因故不能視

事時之代任者以下權限：

1）對其轄下部門進行領導、協調和日常管理；

2）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

3）根據法律規定，批准其轄下員工享受年假及決定員工缺

勤是否合理；

4）根據法律及規章的規定，在預留撥款、以一天為限及最

多三名人員之前提下，核准轄下員工在本澳及香港接受職業培

訓及參加研討會、座談會、講座及其他同類活動，每名員工所

需總費用的上限為$2,000.00（澳門幣貳仟元整），且每人每年

次數上限為三次。

三、本授權不妨礙授權者行使收回權和監管權。

四、對由於行使本授權而作出的行為，可提起必要訴願。

五、對會計及出納部饒秀麗部長及資訊中心姚曉航代主任

分別在二零零七年九月九日及二零零七年七月十六日至本決議

於《澳門特別行政區公報》刊登日期間，在現授予之權限範圍

內所作之行為予以追認。

二零零七年十二月六日於澳門理工學院

澳門理工學院理事會：

院長：李向玉

副院長：王浦劬

代秘書長：趙家威

財政局代表：António João Terra Esteves

（是項刊登費用為 $3,670.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通
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Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lu-
gares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico 
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2007, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezem-
bro.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 57.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 5 de Dezembro de 2007.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de 
acesso, documentais, condicionados apenas para os funcionários 
da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, nos termos 
definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Cartografia e 
Cadastro:

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

Três lugares de oficial administrativo principal, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e Finan-
ceira da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e que o prazo para a apresentação de candida-
turas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 6 de De-
zembro de 2007.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Hon Peng.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

則》第五十七條第三款的規定，現公佈為填補土地工務運輸局

人員編制技術員職程第一職階特級技術員三缺，經於二零零七

年十一月二十一日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登，有關以審查文件及有限制的方式進行一般晉升開考的公

告，准考人臨時名單正張貼於本局四樓行政暨財政廳。

按照上述法例第五十七條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零零七年十二月五日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,224.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

根據十二月二十八日第62/98/M號法令所修改的十二月

二十一日第87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》的規定，現以審查文件方式進行限制性普通晉升開考，有

關開考只為地圖繪製暨地籍局工作人員而設，以填補地圖繪製

暨地籍局人員編制的以下空缺：

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階首席行政文員三缺。 

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓行政暨財政處，而報考申請

表應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一

個辦公日起計十天內遞交。 

二零零七年十二月六日於地圖繪製暨地籍局

代局長 陳漢平

（是項刊登費用為 $1,253.00）
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GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Concurso público para a Concessão do Serviço Público

de Distribuição de Gás Natural na Região Administrativa 

Especial de Macau

Objecto: o presente concurso público tem por objectivo convi-
dar os interessados a apresentar proposta de adjudicação relativa 
à Concessão do Serviço Público de Distribuição de Gás Natural 
na Região Administrativa Especial de Macau.

Condições de admissão: podem concorrer as entidades cons-
tituídas e registadas na Região Administrativa Especial de 
Macau (adiante designada por «RAEM»), com capital igual ou 
superior a 50 milhões de patacas e cujo objecto social principal 
seja o exercício da actividade a conceder, ou, excepcionalmente, 
ser admitidas a concurso, entidades de reconhecida reputação 
que, não preenchendo estes requisitos, venham a respeitá-los 
em conformidade com o disposto no programa do concurso até 
à data da celebração do contrato de concessão, caso o resultado 
do concurso lhe venha a ser favorável. 

Se em tal entidade a companhia concessionária da importação 
e transporte de gás natural ou os seus sócios, detiverem posição 
dominante, não lhe será permitido participar neste concurso.

Local, dia e hora limite de apresentação das propostas:

Local: Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energé-
tico, Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 398, Edifício Comercial 
Tai Fung, 7.º andar, Macau.

Prazo: desde 12 de Dezembro de 2007 até às 17,45 horas do 
dia 28 de Março de 2008.

Data e hora de abertura das propostas: dia 7 de Abril de 2008 
pelas 10,00 horas da manhã. Conforme o estipulado no progra-
ma do concurso e por deliberação fundamentada da Comissão 
do Concurso, a data e hora de abertura das propostas podem 
ser alteradas.

Critérios de avaliação: critérios de apreciação das propostas, 
não se excluindo, porém, o recurso a outros padrões de avalia-
ção que se coadunem com aspectos pertinentes dos interesses 
da RAEM:

1) Calendário para a realização do plano de construção da rede 
de distribuição de gás natural e a área de cobertura respectiva;

2) Proposta de fixação e revisão de preços para a venda do gás 
natural;

3) Proposta de Política de Receitas Adicionais;

4) Experiência do concorrente na indústria do gás natural ou 
em áreas correlativas;

5) A capacidade financeira do concorrente;

能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

『澳門特別行政區天然氣分配公共服務批給』公開競投

標的：是次公開競投旨在邀請有興趣人士遞交有關『澳門

特別行政區天然氣分配公共服務批給』的標書。

參加條件：已在澳門特別行政區成立及登記，且其公司的

資本額等於或高於$ 50,000,000.00（澳門幣伍仟萬元）及主要

目的為經營將批給業務的實體，方獲接納參與本次之公開競

投。在例外情況下，可接納不符合該要求但被公認為具商譽的

實體參與，但若競投的結果對有關實體有利，則該實體必須在

訂立批給合同之前使其符合競投方案內的有關要求。

若有關公司中具支配權的股東為「天然氣輸入及傳輸公共

服務」的承批人或其股東，則不獲接納。

交標地點、日期及時間：

地點： 澳門新口岸宋玉生廣場398號大豐商業大廈7樓能源

業發展辦公室。

期間： 由二零零七年十二月十二日至二零零八年三月

二十八日下午五時四十五分止。

開標日期及時間：

二零零八年四月七日上午十時正。根據競投方案內的有關

規定及競投委員會具理據的決定，可對開標的日期和時間作出

更改。

評核標準：

根據以下標準評審所遞交的標書，但不排除採用其他符合

澳門特別行政區利益的評審標準：

1）天然氣分配網絡建設計劃的時間表和相應之覆蓋面積；

2）天然氣銷售價格訂定和修訂制度的建議；

3）額外收益的政策方案；

4）投標者在天然氣工業或相關領域方面的經驗；

5）投標者的財政能力；
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6）決心在澳門特別行政區建造所需的基建，以便以安全、

穩定及合乎環保的方式提供具素質及經濟效益的服務；

7）在澳門特別行政區開始供應天然氣的日期；

8）為澳門特別行政區帶來的經濟及社會效益。

作為是次競投依據的資料，由開始公開競投當日（即二零

零七年十二月十二日）起至遞交標書期限屆滿前，逢週一至週

五的辦公日的上午九時至下午一時及下午二時三十分至下午五

時三十分，存放在設於上述地點的競投委員會內供利害關係人

查閱。

利害關係人可以$ 5,000.00（澳門幣伍仟元）取得競投方案

及相關附件的經認證副本。

二零零七年十二月十二日於能源業發展辦公室

辦公室主任 山禮度

（是項刊登費用為 $3,021.00）

 

 

6) Empenhamento em criar na RAEM as infra-estruturas ne-
cessárias para, de uma forma segura, sustentada e ambiental, 
fornecer um serviço com qualidade e economicamente eficiente;

7) A data de início do fornecimento de gás natural na RAEM;

8) Benefícios económicos e sociais a conceder à RAEM.

Os elementos que servem de base ao concurso estão dispo-
nibilizados para consulta dos interessados na comissão do con-
curso, sita no local acima referido, nos dias úteis, de segunda a 
sexta-feira, das 09,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
desde o dia de abertura do concurso (ou seja, 12 de Dezembro 
de 2007) até ao termo do prazo de apresentação a concurso.

Os interessados podem adquirir, mediante o pagamento de 
cinco mil patacas ($ 5 000,00), cópias autenticadas do programa 
do concurso e dos respectivos anexos, que servem de base ao 
concurso.

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
12 de Dezembro de 2007.

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 3 021,00)

sandy
印章


