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海 關

名 單

澳門特別行政區海關為填補文職人員編制內第一職階一等

文員一缺，經於二零零九年八月五日第三十一期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登以審查文件、有限制進行普通晉升開考

通告。現公布報考人考試成績如下：

合格應考人： 分

彭欣怡 ..............................................................................8.84

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號法令所修訂之《澳門公共行政工作人員

通則》第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公布之日

起計十個工作日內向核准招考的實體提起訴願。

（經保安司司長於二零零九年九月十一日的批示確認）

二零零九年九月十七日於海關

典試委員會：

主席：關務督察 譚碧翠

委員：一等高級技術員 何嘉華 

   特級技術輔導員 許佩儀

（是項刊登費用為 $1,253.00）

印 務 局

公 告

為填補印務局人員編制的技術輔助人員組別的第一職階特

級行政技術助理員一缺，茲根據十二月二十一日第87/89/M號

法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》的規定，以文件審

閱、有限制的方式，為本局之公務員進行普通晉升開考，報考

表格之遞交限期應於本公告在《澳門特別行政區公報》刊登後

第一個工作日起十日內，通告張貼於官印局街印務局行政暨財

政處。

二零零九年九月二十四日於印務局

局長 李偉農 

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de primeiro-oficial, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil dos 
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 
Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agos-
to de 2009: 

Candidato aprovado:   valores

Pang Ian I  ..............................................................................8,84 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o 
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação. 

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

gurança, em 11 de Setembro de 2009). 

Serviços de Alfândega, aos 17 de Setembro de 2009. 

O Júri:

Presidente: Tam Pek Choi, inspectora alfandegária.

Vogais: Ho Ka Wa, técnico superior de 1.ª classe; e

Hoi Pui I, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita na Rua da 
Imprensa Nacional, o aviso de abertura do concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º esca-
lão, do grupo de pessoal técnico de apoio aos funcionários desta 
Imprensa Oficial, nos termos definidos pelo Estatuto dos Tra-
balhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Imprensa Oficial, aos 24 de Setembro de 2009.

O Administrador, Lei Wai Nong.

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

sandy
印章
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民 政 總 署

三十日告示 

茲公佈，李,粉珍申請其已故配偶容文輝之死亡津貼、喪葬

津貼及其他金錢補償。他為本署文化康體部文娛康體處第七職

階助理員，如有人士認為具權利領取該項補償，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，向民政總署

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。

二零零九年九月二十一日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $950.00）

財 政 局

名 單

為填補財政局人員編制高級技術員職程第一職階顧問高級

技術員一缺，經經濟財政司司長於二零零九年七月三日作出之

批示批准，且刊登於二零零九年七月十五日第二十八期《澳門

特別行政區公報》第二組內，以文件審查、有限制的方式進行

普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

華詩韻 ..............................................................................9.01

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。

（經二零零九年九月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零零九年八月二十日於財政局

典試委員會：

主席：局長 劉玉葉

委員：法律輔助中心協調員 João Júlio Janela Baptista   

  da Silva

候補委員：顧問高級技術員 劉嘉菲

（是項刊登費用為 $1,194.00）

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Édito de 30 dias 

Faz-se público que tendo Lei, Fan Chan requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu cônjuge, Iong Man Fai, auxiliar, 7.º esca-
lão, da Divisão de Animação Urbana e Actividades Recreativas 
dos Serviços Culturais e Recreativos deste Instituto, devem 
todos os que se julgam com direito à percepção das mesmas 
compensações requerer a este Instituto, 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 impugnação, 
será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse 
prazo. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 21 de Se-
tembro de 2009. 

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel Jor-
ge.

(Custo desta publicação $ 950,00) 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 15 
de Julho de 2009, e autorizado por despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Economia e Finanças, de 3 de Julho de 2009:

Candidato admitido: valores

Cristina Luisa Joaquim Neto Valente .................................9,01

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

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

Economia e Finanças, em 9 de Setembro de 2009).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Agosto de 2009.

O Júri:

Presidente: Lau Ioc Ip, directora.

Vogal: João Júlio Janela Baptista da Silva, coordenador do 
Núcleo de Apoio Jurídico.

Vogal suplente: Lao Ka Fei, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)



12260 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2009 年 9 月 30 日

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局為填補人員編制專業技術人員組別第一職階一

等督察二十缺，經二零零九年七月八日第二十七期《澳門特別

行政區公報》第二組公布以文件審查及有限制方式進行普通晉

升開考的招考通告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

 1.º 李美蓮 .................................................................... 8.43

 2.º 余嘉敏 .................................................................... 8.26

 3.º 黃嘉儀 .................................................................... 8.06

 4.º 李曉青 .................................................................... 7.93

 5.º 朱佩雯 .................................................................... 7.92

 6.º 余寶珠 .................................................................... 7.83

 7.º 陳佩芬 .................................................................... 7.78

 8.º 阮嘉儀 .................................................................... 7.77

 9.º 黎健倫 .................................................................... 7.76

10.º 關嘉琪 .................................................................... 7.72

11.º 黎海明 .................................................................... 7.65

12.º 陳少蓮 .................................................................... 7.63*

13.º 劉燕珊 .................................................................... 7.63

14.º 黃鳳珠 .................................................................... 7.62

15.º 杜炳芬 .................................................................... 7.61

16.º 陳笑薇 .................................................................... 7.60

17.º 林景清 .................................................................... 7.57

18.º 陳嘉華 .................................................................... 7.55

19.º 鄧麗珊 .................................................................... 7.52

20.º 陳祖樺 .................................................................... 7.47

*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號法令核准之《澳門公共行政工作人員通

則》第六十六條第一款的規定，按應考人於公職之年資長短而

定出排名之先後次序。

按照上述法令第六十八條的規定，應考人可在本名單公布

之日起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二零零九年九月二十一日的批示確認）

二零零九年九月九日於勞工事務局

典試委員會：

主席：勞動監察廳廳長 雷文

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Classificativa dos vinte candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
vinte lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo 
técnico-profissional do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2009: 

Candidatos aprovados: valores

 1.º Lei Mei Lin .....................................................................8,43

 2.º U Ka Man .......................................................................8,26

 3.º Wong Ka I .......................................................................8,06

 4.º Lei Io Cheng...................................................................7,93

 5.º Chu Pui Man Maria .......................................................7,92

 6.º U Pou Chu ......................................................................7,83

 7.º Chan Pui Fan ..................................................................7,78

 8.º Un Ka I ...........................................................................7,77

 9.º Lai Kin Lon Kenny ........................................................7,76

10.º Kuan Ka Kei ...................................................................7,72

11.º Lai Hoi Meng .................................................................7,65

12.º Chan Sio Lin...................................................................7,63*

13.º Lao In San ......................................................................7,63

14.º Wong Fong Chu .............................................................7,62

15.º Tou Peng Fan ..................................................................7,61

16.º Chan Sio Mei ..................................................................7,60

17.º Lam Keng Cheng ...........................................................7,57

18.º Chan Ka Wa ...................................................................7,55

19.º Tang Lai San ...................................................................7,52

20.º Chan Chou Wa ...............................................................7,47

* Por possuir maior antiguidade na função pública, nos termos 
do artigo 66.º, n.º 1, do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

Nos termos do artigo 68.º do referido Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 21 de Setembro de 2009). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 9 de Se-
tembro de 2009. 

O Júri:

Presidente: Raimundo Vizeu Bento, chefe do DIT.
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委員：勞資權益處處長 李少芳

   一等高級技術員 蘇兆祥

（是項刊登費用為 $2,375.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

第8/DSFSM/2009號批示

澳門保安部隊事務局代局長行使保安司司長於九月六日第

123/2009號批示第二條授予之職權，作出本批示：

一、本人現把有關權限轉授予澳門保安部隊事務局行政管

理廳廳長顧問高級技術員李偉文，以便其從事以下行為：

（一）批准發還存檔於本事務局行政管理廳且不涉及澳門

特別行政區的承諾保證或執行合同的文件；

（二）按照法律規定，批准給予薪俸、年資獎金及其他法

律規定的補助及津貼；

（三）批准為本事務局運作所需之每月固定費用開支，諸

如設施及動產租賃費用、水電費、清潔服務費、共同管理費或

其他同類開支；

（四）簽署在澳門保安部隊工作之文職及軍事化人員的衛

生護理證，並包括正處於徵用或定期委任制度下之人員。

二、本轉授權對收回權與監督權並不構成影響。

三、按此轉授權作出之行為，可提起必要訴願。

四、自二零零九年九月六日起，澳門保安部隊事務局行政

管理廳廳長在本轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

（經保安司司長二零零九年九月九日批閱）

二零零九年九月七日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,909.00）

Vogais: Lei Sio Fong, chefe da DCDL; e

Sou Sio Cheong, técnico superior da 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 2 375,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 8/DSFSM/2009

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do Despacho do 
Secretário para a Segurança n.º 123/2009, de 6 de Setembro, a 
directora, substituta, da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau (DSFSM) manda: 

1. Subdelego no chefe do Departamento de Administração da 
DSFSM, técnico superior assessor Lei Wai Man, a competência 
para a prática dos seguintes actos: 

a) Autorizar a restituição de documentos arquivados no De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, que não sejam pertinentes à ga-
rantia de compromissos ou execução de contratos com a Região 
Administrativa Especial de Macau; 

b) Autorizar, nos termos legais, a concessão de vencimentos, 
prémios de antiguidade e outros abonos e subsídios previstos 
por lei; 

c) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais cer-
tos, necessários ao funcionamento dos Serviços, como sejam as 
de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga-
mento de electricidade e água, serviços de limpeza, condomínios 
ou outros da mesma natureza; 

d) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde ao pes-
soal civil e militarizado em serviço nas Forças de Segurança de 
Macau, incluindo o pessoal que se encontre em regime de requi-
sição ou comissão de serviço. 

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência. 

3. Dos actos praticados no uso da subdelegação aqui conferi-
da cabe recurso hierárquico necessário. 

4. São ratificados os actos praticados pelo chefe do Depar-
tamento de Administração da DSFSM, no âmbito da presente 
subdelegação de competências, desde 6 de Setembro de 2009. 

(Visto de 9 de Setembro de 2009, do Ex.mo Senhor Secretário para 

a Segurança).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
7 de Setembro de 2009.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 909,00)
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司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零零九年七月二十九日第三十期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以有條件限制及審查文件方

式進行的普通晉升開考，以填補本局編制內專業技術員人員組

別中的第一職階特級技術輔導員兩缺，合格應考人的最後評核

名單如下：

合格應考人： 最後評核

 分

1.º 李潔珍 ........................................................................7.31

2.º Evelina Rosinda Dias ...............................................6.84

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公佈日起計十個工

作天內就本名單提出上訴。

（經保安司司長於二零零九年九月十五日批示確認）

二零零九年九月九日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 杜淑森

正選委員：處長 Carlos Alberto Anok Cabral

          職務主管 徐一平

（是項刊登費用為 $1,429.00）

澳 門 監 獄

公  告

按照保安司司長二零零九年九月二十一日批示，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》的規

定，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考，以填補澳

門監獄人員編制內以下空缺：

第一職階主任翻譯員兩缺；

第一職階特級技術員兩缺；

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final dos candidatos aprovados no con curso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de duas vagas de adjunto-técnico especialista, 1.º esca-
lão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro da Polí-
cia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 
29 de Julho de 2009: 

Candidatos aprovados:                                        Classificação final  
 valores

1.º Lei Kit Chan  ....................................................................7,31  

2.º Evelina Rosinda Dias  .....................................................6,84 

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os concorrentes podem inter-
por recurso da lista de classificação final, no prazo de dez dias 
úteis, a contar da data da publicação da lista. 

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

Segurança, de 15 de Setembro de 2009). 

Polícia Judiciária, aos 9 de Setembro de 2009. 

O Júri do concurso:

Presidente: Tou Sok Sam, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Carlos Alberto Anok Cabral, chefe de divi-
são; e

Choi Iat Peng, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 21 de Setembro de 2009, se acham aber-
tos os concursos comuns, de acesso, documentais, condiciona-
dos, nos termos definidos pelo Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares do quadro de pessoal do Estabele-
cimento Prisional de Macau:

Dois lugares de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão;

Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão;
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第一職階特級技術輔導員一缺；

第一職階特級行政技術助理員三缺。

上述開考通告已張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門

監獄行政樓地下告示版，有意報考者請自本公告於《澳門特別

行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十日內遞交有關

資料。

二零零九年九月二十四日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,429.00）

通 告

第00132-DP/EPM/2009號批示

一、按照經公佈於二零零八年四月十六日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組之第37/2008號保安司司長批示修改的

公佈於二零零五年十月五日第四十期《澳門特別行政區公報》

第二組之第91/2005號保安司司長批示第二條、經第12/2006號

行政法規及第22/2009號行政法規修改的第25/2000號行政法規

第四條第二款、第15/2009號法律第十條及第三十四條，以及第

26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條之規定，本人決定

將下列職權及獲轉授的職權，授予及轉授予副獄長呂錦雲學士

或當其不在或因故不能視事時的代任者：

（一） 批准發還不涉及澳門特別行政區的承諾保證或合同

執行的文件；

（二） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十一條的規

定，為囚犯分配牢房住宿；

（三） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十二條的規

定，允許囚犯持有物件及以該等物件裝飾其囚室；

（四） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十二條第

二款的規定，許可囚犯接受探訪；

（五） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十三條的

規定，禁止該條所指人士探訪囚犯；

（六） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十四條的

規定，許可囚犯在規章規定以外的日期及時間接受探訪；

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão; e

Três lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados no quadro de anúncio do rés-do-
-chão do Edifício Administrativo do Estabelecimento Prisional 
de Macau, sito na Rua de S. Francisco, s/n, Coloane, Macau, e 
que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau. 

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 24 de Setembro de 
2009. 

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Avisos

Despacho n.º 00132-DP/EPM/2009

1. Nos termos do n.º 2 do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 91/2005, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 5 de Ou-
tubro de 2005, na redacção do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 37/2008, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 16 de 
Abril de 2008, n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 25/2000, com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 12/2006 e pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 22/2009, artigos 10.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
delego e subdelego na subdirectora do Estabelecimento Prisio-
nal de Macau, licenciada Loi Kam Wan, ou em quem a substi-
tua nas suas ausências e impedimentos, as minhas competências 
próprias e as que me foram subdelegadas para: 

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

2) Distribuir cela de alojamento ao recluso, nos termos do ar-
tigo 11.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

3) Permitir os reclusos a possuírem objectos ou a decorarem 
com os mesmos o seu alojamento, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

4) Autorizar os reclusos a receberem visitas, nos termos do 
n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho; 

5) Proibir a visita de determinadas pessoas, nos termos do ar-
tigo 23.º  do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

6) Autorizar visitas em dias e horas não regulamentares, nos 
termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Ju-
lho;
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（七） 對七月二十五日第40/94/M號法令第二十八條所規

定的探訪的中斷，作出確認；

（八） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十九條第

二款的規定，給予探訪的特別許可；

（九） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第四十七條第

二款的規定，許可囚犯入住醫院； 

（十） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第六十條第三

款的規定，許可囚犯參與圖書室之管理、運作及向其他囚犯推

介書籍、雜誌及報章；

（十一） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第六十二條

的規定，批准囚犯擁有該條所規定的物件。

二、本授予及轉授予的職權不妨礙收回權及監管權的行

使。

三、對行使現授權及轉授權而作出的行為，可提起必要訴

願。

四、本批示自公布日起生效。

五、廢止公佈於二零零五年十一月九日第四十五期《澳門

特別行政區公報》第二組之二零零五年十月三十一日批示的對

呂錦雲學士所作的授權及轉授權。

（經二零零九年九月十八日保安司司長批示認可）

二零零九年九月二十四日於澳門監獄

 獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $2,818.00）

第00133-DP/EPM/2009號批示

一、按照經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規

修改的第25/2000號行政法規第四條第二款、第15/2009號法律

第十條及第三十四條，以及第26/2009號行政法規第二十二條及

第二十三條之規定，本人決定將下列職權授予監務事務廳廳長

吳銳安碩士或當其不在或因故不能視事時的代任者：

（一） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十四條第三

款的規定，批准囚犯穿著自備衣物；

（二） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十四條第六

款的規定，將囚犯之自備衣物毀滅；

（三） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十七條第二

款的規定，向囚犯提供特別膳食；

7) Confirmar a interrupção da visita, nos termos do artigo 28.º 
do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

8) Conceder autorização especial de visita, nos termos do 
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

9) Autorizar o internamento dos reclusos em estabelecimento 
hospitalar, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-Lei 
n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

10) Autorizar a participação dos reclusos na gestão da biblio-
teca, no seu funcionamento e na difusão de livros, revistas e 
jornais por outros reclusos, nos termos do n.º 3 do artigo 60.º do 
Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

11) Autorizar os reclusos a possuírem objectos, nos termos do 
artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho.

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

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

5. São revogadas a delegação e a subdelegação das competên-
cias na licenciada Loi Kam Wan, por despacho de 31 de Outu-
bro de 2005, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 9 de Novembro de 
2005.

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

Segurança, de 18 de Setembro de 2009).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 24 de Setembro de 
2009. 

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 2 818,00)

Despacho n.º 00133-DP/EPM/2009

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 25/2000, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 12/2006 e pelo Regulamento 
Administrativo n.º 22/2009, artigos 10.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 
e artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
delego no chefe do Departamento de Assuntos Prisionais, mes-
tre Ng Ioi On, ou em quem o substitua nas suas ausências e im-
pedimentos, as seguintes competências:

1) Autorizar os reclusos a usarem vestuário próprio, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de 
Julho;

2) Destruir o vestuário próprio dos reclusos, nos termos do 
n.º 6 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

3) Fornecer alimentação especial aos reclusos, nos termos 
do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Ju-
lho;
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（四） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第十九條第二

款的規定，禁止囚犯取得該條所指的產品； 

（五） 按照七月二十五日第40/94/M號法令第三十五條第

一款的規定，批准囚犯打電話及電報。

二、本授予的職權不妨礙收回權及監管權的行使。

三、對行使現授予的職權而作出的行為，可提起必要訴

願。

四、本批示自公布日起生效。

（經二零零九年九月十八日保安司司長批示認可）

二零零九年九月二十四日於澳門監獄

 獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,664.00）

第00134-DP/EPM/2009號批示

一、按照經公佈於二零零八年四月十六日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組之第37/2008號保安司司長批示修改的

公佈於二零零五年十月五日第四十期《澳門特別行政區公報》

第二組之第91/2005號保安司司長批示第二條、經第12/2006號

行政法規及第22/2009號行政法規修改的第25/2000號行政法規

第四條第二款、第15/2009號法律第十條及第三十四條，以及第

26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條之規定，本人決

定將下列職權及獲轉授的職權，授予及轉授予組織、資訊及資

源管理廳廳長黃妙玲學士或當其不在或因故不能視事時的代任

者：

（一）就假期、缺勤及特別假期方面，《澳門公共行政工

作人員通則》規定的有關本人的職權；

（二）根據《澳門公共行政工作人員通則》第二百二十四

條第四款的規定，批准專業培訓活動的擔任工作；

（三）經審查有關法理前提，批准臨時委任、續任、轉臨

時委任為確定委任；

（四）批准編制內人員在各職程的職級內的職階變更，以

及批准以編制外合同或散位制度聘任的人員在職級內的職階變

更；

（五）以澳門特別行政區名義簽訂所有編制外合同及散位

合同；

4) Proibir aos reclusos a aquisição de determinados produtos, 
nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, 
de 25 de Julho;

5) Autorizar os reclusos a efectuarem chamadas telefónicas 
e expedirem telegramas, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º do 
Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho.

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

3. Dos actos praticados no exercício das delegações de com-
petências constantes do presente despacho cabe recurso hierár-
quico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

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

Segurança, de 18 de Setembro de 2009).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 24 de Setembro de 
2009. 

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 664,00)

Despacho n.º 00134-DP/EPM/2009

1. Nos termos do n.º 2 do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 91/2005, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 5 de Ou-
tubro de 2005, na redacção do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 37/2008, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 16 de 
Abril de 2008, n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 25/2000, com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 12/2006 e pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 22/2009, artigos 10.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
delego e subdelego na chefe do Departamento de Organização, 
Informática e Gestão de Recursos, licenciada Wong Mio Leng, 
ou em quem a substitua nas suas ausências e impedimentos, as 
minhas competências próprias e as que me foram subdelegadas 
para:

1) As minhas competências próprias previstas no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em matéria 
de férias, faltas e licenças;

2) Autorizar o desempenho de actividades de formação pro-
fissional, nos termos do n.º 4 do artigo 224.º do ETAPM;

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e conver-
ter as nomeações provisórias em definitivas, verificados os pres-
supostos legais;

4) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro e em regime de assalariamento;

5) Outorgar em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau (RAEM), em todos os contratos além do quadro e de 
assalariamento;
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（六）按現行法例規定，給予特別假及短期無薪假。如放

棄特別假時發給有關補償；亦決定年假之累積；

（七）批准提供超時或輪值工作，但須按法例規定之限

度；

（八）簽署澳門監獄之服務時間計算與結算書；

（九）批准人員及其家屬到衛生局及仁伯爵綜合醫院的健

康檢查委員會接受檢查；

（十）批准人員、物資及設備、動產及車輛之保險；

（十一）批准取得載於「澳門特別行政區總預算」開支表

中關於澳門監獄一章內金額不超過澳門幣一萬五千元之勞務；

（十二）批准取得載於「澳門特別行政區總預算」開支表

中關於澳門監獄一章內金額不超過澳門幣五萬元正之為澳門監

獄運作所須之每月固定費用開支，諸如動產租賃、繳納水電、

清潔服務、共同管理或其他同類開支；如屬豁免舉行競投及/或

訂立書面合同，所指金額減半；

（十三）批准簽發存檔文件之證明，除非法例有特別規

定；

（十四）簽署澳門監獄人員衛生護理證；

（十五）按照法例規定，批准給予薪俸、年資獎金和其他

補助及現行津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公積

金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人員。

二、本授予及轉授予的職權不妨礙收回權及監管權的行

使。

三、對行使現授權及轉授權而作出的行為，可提起必要訴

願。

四、本批示自公布日起生效。

五、追認上述第一條第（八）項至第（十）項及第

（十四）項之轉授權、並自開始擔任為組織、資訊及資源管理

廳廳長之日起至本批示生效日期間由黃妙玲學士或其代任者作

出的行為。

（經二零零九年九月十八日保安司司長批示認可）

二零零九年九月二十四日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $3,461.00）

6) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração, nos termos da legislação em vigor, bem como 
atribuir a compensação prevista no caso de renúncia à licença 
especial e ainda decidir sobre a acumulação de férias;

7) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extra-
ordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei;

8) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo de 
serviço prestado no Estabelecimento Prisional de Macau;

9) Autorizar a representação de funcionários e agentes e dos 
seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde e do Centro Hospitalar Conde de S. Januário;

10) Autorizar o seguro do pessoal, material e equipamento, 
móveis e viaturas;

11) Autorizar a aquisição de serviços inserida na tabela de 
despesa do Orçamento Geral da RAEM, inerente ao capítulo 
do EPM, até ao montante de  $ 15 000,00 (quinze mil patacas);

12) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento do Estabelecimento Pri-
sional de Macau inseridas na tabela de despesa do Orçamento 
Geral da RAEM, inerente ao capítulo do EPM, até ao mon-
tante de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), como sejam as de 
aluguer de bens móveis, pagamento de electricidade e água, 
serviços de limpeza, gestão comum ou outras da mesma nature-
za; sendo o valor indicado reduzido a metade quando seja dis-
pensada a realização de concurso e/ou a celebração de contrato 
escrito;

13) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados, com exclusão dos excepcionados por lei;

14) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde do pes-
soal do Estabelecimento Prisional de Macau;

15) Autorizar, nos termos legais, a concessão de vencimentos, 
prémios de antiguidade e outros abonos e subsídios em vigor, 
e bem assim, a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo 
pessoal.

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

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

5. São ratificados os actos referidos nas alíneas 8) a 10) e 14) 
do n.º 1, praticados pela chefe do Departamento de Organiza-
ção, Informática e Gestão de Recursos, licenciada Wong Mio 
Leng, ou em quem a substitua nas suas ausências e impedimen-
tos, no âmbito das competências ora subdelegadas, entre a data 
do início de funções no cargo e a data de produção de efeitos do 
presente despacho.

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

Segurança, de 18 de Setembro de 2009).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 24 de Setembro de 
2009. 

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 3 461,00)
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衛 生 局

通 告

本局現進行第26/P/2009號公開招標──“向衛生局臨床病

理科供應試劑”。有意投標者可從二零零九年九月三十日起，

於辦公日上午9時至下午1時或下午2時30分至5時30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二零零九年十月二十八日下午5

時45分。

開標將於二零零九年十月二十九日上午10時在位於仁伯爵

綜合醫院側之本局行政大樓地下“大禮堂”舉行。

投標者需向本局司庫科繳交金額$50,000.00（澳門幣伍萬元

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。

二零零九年九月二十一日於衛生局

代局長 Maria Terezinha Yu

（是項刊登費用為 $1,321.00）

教 育 暨 青 年 局

名 單

教育暨青年局為填補人員編制內高級技術員人員組別第

一職階一等高級技術員一缺，經於二零零九年八月十九日第

三十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱，並

以專業面試作為補充及有限制的方式為本局公務員進行普通晉

升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

周佩玲 ..............................................................................8.95

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

SERVIÇOS DE SAÚDE

Aviso

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Públi-
co n.º 26/P/2009 «Fornecimento de Reagentes ao Serviço de 
Patologia Clínica aos Serviços de Saúde», cujo programa do 
concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição 
dos interessados desde o dia 30 de Setembro de 2009, 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 serão prestados 
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 
sujeitos ao pagamento do custo das respectivas fotocópias ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela inter-
net 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 termina 
às 17,45 horas do dia 28 de Outubro de 2009.

O acto público deste concurso terá lugar em 29 de Outubro 
de 2009, pelas 10,00 horas na sala do «Auditório», situado no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto do 
CHCSJ.

A admissão a concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, a prestar mediante depósito na Te-
souraria destes Serviços ou garantia bancária/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 21 de Setembro de 2009.

A Directora dos Serviços, substituta, Maria Terezinha Yu.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, complementado por entrevista profissional, 
condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ), 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 desta Direcção 
dos Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 
19 de Agosto de 2009: 

Candidato aprovado: valores

Chow Pui Leng ......................................................................8,95

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada 
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則》第六十八條之規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經二零零九年九月二十一日社會文化司司長批示確認）

二零零九年九月十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：廳長 曾冠雄

正選委員：處長 區錦明

候補委員：處長 梁麗卿

（是項刊登費用為 $1,429.00）

告  示

 

按本局前散位合同助理員何陳春葉的兒子何柏堅的要求，

領取該已故人員的死亡和喪葬津貼，現通知所有自認為有權收

取上述津貼的人士，自本告示公布日起計三十天內，向本局作

出申請，倘若在此期限內未接獲任何異議，上述申請人的要求

將被接納。

二零零九年九月二十一日於教育暨青年局

代局長 梁勵（副局長）

（是項刊登費用為 $715.00）

文 化 局

通 告

第04/IC/2009號批示

根據第15/2009號法律第十條以及第26/2009號行政法規第

二十二條至第二十三條規定，本人決定：

一、將本人的權限授予行政暨財政處代處長羅麗薇學士或

其合法代任人，以作出下列行為：

（一）在符合法例規定的前提下，批准為期最多十一個工

作天的年假享用申請，以及批准提前或延遲享受年假；

（二）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤； 

（三）簽署發給澳門特別行政區及以外的機構和個人的函

件，藉此轉達上級所作批示的內容，以及發出屬於該附屬單位

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

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

Educação e Cultura, de 21 de Setembro de 2009).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 11 de 
Setembro de 2009. 

O Júri:

Presidente: Chang Kun Hong, chefe de departamento.

Vogal efectivo: Ao Kam Meng, chefe de divisão.

Vogal suplente: Leong Lai Heng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Edital

Faz-se público que, tendo Ho Pak Kin, filho de Ho Chan Chon 
Ip que foi auxiliar, contratada por assalariamento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, requerido os subsídios 
de morte e funeral por falecimento da mesma, devem todos os 
que se julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios 
requerer a estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da pu-
blicação do presente edital, pois que, não havendo impugnação, 
será resolvida a pretensão do requerente, findo que seja esse 
prazo. 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 21 de 
Setembro de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Lai, subdirectora. 

(Custo desta publicação $ 715,00)

INSTITUTO CULTURAL

Aviso

Despacho n.º 04/IC/2009

Ao abrigo do disposto nos artigos 10.º da Lei n.º 15/2009 e 
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, deter-
mino:

1. São delegadas na chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira do Instituto Cultural, substituta, licenciada Lo Lai Mei, ou 
em quem legalmente a substitua, as minhas competências pró-
prias, para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar o gozo de férias até um período máximo de onze 
dias úteis, a respectiva antecipação ou adiamento, desde que ob-
servados os pressupostos legais;

2) Justificar ou injustificar faltas, nos termos legais;

3) Assinar a correspondência dirigida a entidades e organis-
mos da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, 
comunicando despachos superiores e a correspondência emitida 
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職責範圍內的函件。但發給澳門特別行政區行政長官辦公室、

各司長辦公室、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院

院長辦公室、警察總局和海關的函件除外； 

（四）簽署文化局人員之職務、法律或薪俸狀況作出的聲

明書或其他同類的證明文件，並得確認該等文件的副本；

（五）准許簽發存檔於行政暨財政處的文件證明，但法律

特別規定的除外。

二、本批示所授予的權限不妨礙收回權與監管權。

三、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、自二零零九年九月一日起，行政暨財政處代處長在本

授權範圍內所作之行為，予以追認。

五、廢止公佈於二零零五年五月二十五日第二十一期《澳

門特別行政區公報》第二組的第03/IC/2005號批示。

六、在不妨礙第四款規定下，本批示自公佈日起生效。

二零零九年九月二十四日於文化局

局長 何麗鑽

（是項刊登費用為 $2,104.00）

社 會 工 作 局

公 告

茲通知，根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的

十二月二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人

員通則》的規定，現以文件審閱、有限制方式進行普通晉升開

考，以填補社會工作局編制內以下空缺：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員九缺；

高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

高級技術員職程第一職階一等高級技術員三缺；

技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員三缺。

no âmbito das competências da subunidade orgânica referida, 
com excepção da dirigida aos Gabinetes do Chefe do Executivo 
ou dos Secretários da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, ao Gabinete do Procurador e ao Gabinete do Presi-
dente do Tribunal de Última Instância, aos Serviços de Polícia 
Unitários e aos Serviços de Alfândega;

4) Assinar declarações e quaisquer documentos similares 
comprovativos da situação jurídico-funcional, ou remuneratória 
do pessoal do Instituto Cultural, bem como autenticar cópias 
dos mesmos documentos;

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquiva-
dos na Divisão Administrativa e Financeira, com exclusão dos 
excepcionados por lei.

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

3.  Dos actos praticados ao abrigo da presente delegação de 
competências cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pela chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, substituta, no âmbito da presente 
delegação de competências, desde 1 de Setembro de 2009. 

5. É revogado o Despacho n.º 03/IC/2005, publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, 
II Série, de 25 de Maio de 2005.

6. Sem prejuízo do disposto no número quatro, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto Cultural, aos 24 de Setembro de 2009.

A Presidente do Instituto, Ho Lai Chun da Luz.

(Custo desta publicação $ 2 104,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio
 

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do quadro de pessoal do Instituto de Acção 
Social: 

Nove vagas de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior; 

Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior; 

Três vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior; e 

Três vagas de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico. 
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凡符合第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十四條第

一款第二項所規定的條件之社會工作局人員編制的公務員，自

本公告刊登在《澳門特別行政區公報》之緊接第一個辦公日起

計十天內均可報考。

上述之開考通告已張貼於澳門西墳馬路六號本局人力資源

科（或可瀏覽本局內聯網）。

二零零九年九月二十四日於社會工作局

代局長 容光耀

（是項刊登費用為 $1,595.00）

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

通  告

第1/GAES/2009號批示

根據六月二十三日第25/97/M號法令修訂的十二月二十一日

第85/89/M號法令第十條至第十二條、四月六日第11/98/M號法

令第五條c）項，以及公佈於二零零九年五月二十七日第二十一

期《澳門特別行政區公報》第二組副刊的第182/2009號行政長

官批示第二款的規定，本人決定：

一、將本人獲授予的權限轉授予高等教育輔助辦公室郭小

麗副主任，以作出下列行為：

（一）批准特別假期及就因個人理由或工作需要而累積年

假作出決定，但主管人員除外；

（二）簽署高等教育輔助辦公室工作人員服務時間的計算

及結算文件；

（三）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸； 

（四）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類的活動；

（五）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於高等教

育輔助辦公室的開支表章節中，有關取得資產和勞務的開支，

但以$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）為限；

Podem candidatar-se os funcionários do quadro de pessoal do 
Instituto de Acção Social, que reúnam as condições estipuladas 
na alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau. 

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-
-se afixados e podem ser consultados na Secção de Recursos 
Humanos do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e 
também na «intranet» do IAS. 

Instituto de Acção Social, aos 24 de Setembro de 2009. 

O Presidente do Instituto, substituto, Iong Kong Io. 

(Custo desta publicação $ 1 595,00) 

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Aviso

Despacho n.º 1/GAES/2009

Tendo em consideração o disposto nos artigos 10.º a 12.º do 
Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 25/97/M, de 23 de Junho, na alínea c) do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 11/98/M, de 6 de Abril, e no n.º 2 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 182/2009, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 21, II Série, Suplemento, de 27 de Maio de 2009, determino:

1. São subdelegadas na coordenadora-adjunta do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, Kuok Sio Lai, as competências que 
me foram delegadas para a prática dos seguintes actos:

1) Conceder licença especial e decidir sobre a acumulação de 
férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço, com 
excepção do pessoal de chefia;

2) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo de 
serviço prestado pelo pessoal do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior; 

3) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício perdi-
do por motivo de doença; 

4) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

5) Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços, por 
força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesa do 
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, rela-
tivo ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, até ao montante 
de $ 15 000,00 (quinze mil patacas);
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（六）簽署寄送予澳門特別行政區及外地各公共或私人實

體的函件，藉此知會上級之批示內容，以及可視為常規事項的

公函，但寄給澳門特別行政區行政長官辦公室及司長辦公室、

廉政公署、海關、警察總局、檢察院、檢察長辦公室和終審法

院院長辦公室的函件除外。

二、對於是次轉授的權限，本人保留收回權及監管權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、自二零零九年五月十四日起，高等教育輔助辦公室副

主任在本轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

五、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零零九年八月二十八日行政長官的批示確認）

二零零九年七月三十一日於高等教育輔助辦公室

 辦公室主任 陳伯煇

（是項刊登費用為 $2,300.00）

澳 門 理 工 學 院

 

通  告

第03/SG/2009號秘書長批示

為了有效及妥善管理澳門理工學院，本人行使澳門理工學

院理事會於二零零九年九月一日第19D/CG/2009號決議所賦予

之權力，並按照十月十一日第57/99/M號法令通過的《行政程

序法典》第三十七條第二款的規定，作出以下授權和轉授權的

規定：

一、授予及轉授予“博彩教學暨研究中心”（以下簡稱

“中心”）主任李雁玲博士或當其出缺或因故不能視事時之代

任者在“中心”範圍內行使載於十二月六日第469/99/M號訓令

第十六條第三款第b）, d）和f）項規定的本人的本身權限和以

下獲授予的權限：

（一）批准澳門理工學院本身預算開支表內載明用於開展

工程、取得財貨及服務的開支，上限至$50,000.00（澳門幣伍

萬元整），當批准免除競投時上述開支金額的上限減半；

6) Assinar o expediente destinado a entidades públicas ou 
privadas da Região Administrativa Especial de Macau e do 
exterior, comunicando despachos superiores, e os ofícios que di-
gam respeito a assuntos que possam qualificar-se de rotina, com 
excepção dos dirigidos aos Gabinetes do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, Comissariado contra a Corrupção, Serviços 
de Alfândega, Serviços de Polícia Unitários, Ministério Público, 
Gabinetes do Procurador e do Presidente do Tribunal de Últi-
ma Instância.

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados ao abrigo desta subdelegação de com-
petências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pela coordenadora-   
-adjunta do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, no âmbito 
das competências ora subdelegadas, desde 14 de Maio de 2009.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 28 

de Agosto de 2009).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 31 de Julho de 
2009.

O Coordenador do Gabinete, Chan Pak Fai.

(Custo desta publicação $ 2 300,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 03/SG/2009

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Po-
litécnico de Macau, usando da faculdade que me é conferida 
pela Deliberação n.º 19D/CG/2009 do Conselho de Gestão do 
Instituto Politécnico de Macau, de 1 de Setembro de 2009, e nos 
termos do n.º 2 do artigo 37. º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. º 57/99/M, de 11 de 
Outubro, delego e subdelego:

1. Na coordenadora do Centro Pedagógico e Científico na 
Área do Jogo, adiante abreviadamente designado por Centro, 
doutora Lei Ngan Leng, ou em quem a substitua nas suas ausên-
cias ou impedimentos, no âmbito do Centro, as minhas compe-
tências próprias constantes do artigo 16.º, n.º 3, alíneas b), d) e f), 
da Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro, e as competências 
que me foram delegadas para: 

1) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços inscritos no orçamento privativo do Instituto 
Politécnico de Macau, até ao montante de $ 50 000,00 (cinquenta 
mil patacas) sendo o valor indicado reduzido a metade quando 
seja autorizada a dispensa de concurso; 
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（二）批准人員享受年假及決定其可否將假期轉移至翌

年；

（三）批准喪失薪酬之缺勤；

（四）決定缺勤是否合理；

（五）批准進行超時或輪值工作，但有關超時或輪值工作

不能超過法定上限；

（六）命令工作人員及其家屬到衛生局健康檢查委員會核

實病情；

（七）批准工作人員參加在澳門特別行政區內舉行的會

議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（八）批准工作人員到中華人民共和國和香港公幹一天，

並依法有權收取公幹津貼；

（九）行使『澳門理工學院章程』第十四條第一款第d）項

所列的權限；

（十）簽署為編制卷宗和執行上級決定所需之信件及文

書；

（十一）簽署工作人員服務時間及相關結算的證明；

（十二）批准有關工作人員、學生、物料、設備、不動產

及車輛的保險；

（十三）批准每月經常性開支，例如公積金供款、租賃設

施及動產之費用、水電費、煤氣費、保安及清潔服務費、通訊

費、管理費或其他同類開支；

（十四）批准為工程或取得財貨和服務而進行競投或諮詢

問價之工作，金額上限至$500,000.00（澳門幣伍拾萬元整）；

（十五）代表澳門理工學院在“中心”職務範圍內簽署與

合同有關的所有公文書；

（十六）批准簽發“中心”存檔文件資料證明書，但受法

律限制的文件除外；

（十七）批准退回“中心”與承諾擔保無關的文件或退回

對執行與合同無關的文件；

（十八）根據現行法律規定及澳門理工學院規章的有關規

定，批准向人員支付錯算補助、公幹之費用、薪金之預支、出

生津貼、結婚津貼、死亡津貼、喪葬津貼、遺體運送津貼、年

資獎金、培訓補助及其他補助和津貼；

（十九）批准人員收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

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

3) Autorizar faltas com perda de remuneração;

4) Justificar ou injustificar faltas;

5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extra-
ordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

6) Mandar apresentar os trabalhadores e seus familiares às 
Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos Serviços de Saú-
de;

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

8) Autorizar a deslocação, por um dia, de trabalhadores à Re-
pública Popular da China e a Hong Kong, de que resulte direito 
à percepção de ajudas de custo nos termos legais;

9) Praticar os actos referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 
14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau;

10) Assinar toda a correspondência e expediente necessários 
à instrução dos processos e à execução das decisões superiores;

11) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Instituto Politécnico de Ma-
cau; 

12) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipa-
mentos, imóveis e viaturas; 

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

14) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a 
realização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor 
estimado não exceda as $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

15) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em 
todos os instrumentos públicos relativos a contratos que devam 
ser lavrados no âmbito do Centro;

16) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Centro, com exclusão dos excepcionados por lei;

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

18) Autorizar o pagamento de abonos para falhas, de despesas 
com deslocações em serviço, de adiantamento de vencimentos, 
subsídios de nascimento, de casamento, por morte, funeral e 
transladação de restos mortais, prémio de antiguidade, abonos 
de apoio à formação e outros abonos e subsídios, tendo presen-
tes as disposições legais e os regulamentos do IPM aplicáveis a 
cada caso; 

19) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença; 
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（二十）批准退回保證金及以銀行擔保代替存款或按法例

規定須繳交之保證金；

（二十一）管理及控制零用現金，該款項只限用於緊急和

不可延遲的財貨和服務之取得，每次上限至$2,000.00（澳門幣

貳仟元整）；

（二十二）根據有關規章，批准向學生退還學費。

二、本授權不妨礙授權者行使收回權和監管權。

三、對由於行使本授權而作出的行為，得提出必要上訴。

四、在二零零九年九月一日至本批示於《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，對“中心”主任李雁玲博士在現轉授權限

範圍內所作之行為予以追認。

二零零九年九月二十一日於澳門理工學院

秘書長 陳偉民

（是項刊登費用為 $4,146.00）

旅 遊 學 院

通 告

批示編號：021/IFT/2009

按照第26/2009號行政法規第二十二條、第二十三條及《行

政程序法典》第三十七條至第四十三條，並根據八月二十八日

第45/95/M號法令第十三條的規定，本人決定：

一、將本人作出下列行為的權限授予本學院副院長甄美娟

碩士：

（一）代表學院訂立協議、協定、議定書及合同；

（二）指導及協助學院實習單位及各部門的所有活動；

（三）建議採取適當的措施改善該等附屬單位的運作；

（四）根據授予及轉授予的權限，對該等附屬單位的活動

計劃及對上級既定的指引，從協調角度上作出決定；

（五）對該等附屬單位必須呈交上級批示之有關行為給予

清晰明確的指引，在作出決定前，如有需要，可給予意見；

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

21) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços 
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas mil 
patacas) por aquisição;

22) Aprovar a devolução do valor das propinas nos termos 
regulamentares.

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

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela coordenadora 
do Centro, Doutora Lei Ngan Leng, no âmbito das competên-
cias ora delegadas, entre o dia 1 de Setembro de 2009 e a data 
da publicação do presente despacho no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 21 de Setembro de 2009. 

O Secretário-geral, Chan Wai Man.

(Custo desta publicação $ 4 146,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Avisos

Despacho n.º 021/IFT/2009

Nos termos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 26/2009, e nos artigos 37.º a 43.º do Código 
do Procedimento Administrativo, e no artigo 13.º do Decreto- 
-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agosto, determino:

1. São delegadas na mestre Ian Mei Kun, vice-presidente des-
te Instituto, as minhas competências próprias para:

1) Outorgar nos convénios, acordos, protocolos e contratos 
em representação do Instituto;

2) Orientar e coordenar as actividades da unidade de aplica-
ção e dos serviços do Instituto;

3) Propor as providências que julgar convenientes para o nor-
mal e eficaz funcionamento daquelas subunidades orgânicas;

4) Decidir, em conformidade com os programas de actividade 
e de harmonia com as orientações superiormente estabelecidas, 
sobre os assuntos relativos àquelas subunidades orgânicas e 
para cuja resolução lhe foram atribuídos poderes delegados ou 
subdelegados;

5) Informar sobre os assuntos relativos àquelas subunida-
des orgânicas que devem ser submetidos a despacho superior, 
instruindo-os no sentido do seu completo esclarecimento e emi-
tindo, quando necessário, parecer quanto à decisão a tomar;
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（六）認可該等附屬單位人員的工作評核；

（七）根據法律規定，批准其屬下員工享受年假及決定員

工缺勤是否合理。

二、根據二零零九年七月一日第二十六期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登的旅遊學院通告（第1/2009號行政管理委

員會授權決議）第二款之規定，將許可不超過澳門幣伍萬元

（$50,000）之開支權限轉授予本學院副院長甄美娟碩士。

三、是次授權及轉授權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本授權及轉授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、廢止：

（一）公布於二零零二年八月二十八日第三十五期《澳門

特別行政區公報》第二組的八月十九日第1/IFT/2002號批示；

（二）公布於二零零五年十二月二十一日第五十一期《澳

門特別行政區公報》第二組的十二月五日第19/IFT/2005號批

示。

六、本批示自公佈日起生效。

二零零九年九月二十四日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $2,417.00）

批示編號：022/IFT/2009

按照第26/2009號行政法規第二十二條、第二十三條及《行

政程序法典》第三十七條至第四十三條，並根據八月二十八日

第45/95/M號法令第十三條的規定，本人決定：

一、將本人作出下列行為的權限授予本學院行政暨財政輔

助部處長陳美霞碩士：

（一）簽署給予行政機關及私人企業之公函，而公函僅涉

及日常人事及財務事宜，以及按員工的要求，發出作為申請借

貸和變更銀行賬戶之用的常規性文件；

（二）簽署涉及日常人事及財務有關的聲明及文件；

（三）根據法律規定，批准其屬下員工享受年假及決定員

工缺勤是否合理。

6) Homologar as classificações de serviço do pessoal afecto 
àquelas subunidades;

7) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre justificação das 
faltas do pessoal subordinado, desde que observados os pressu-
postos legais.

2. É subdelegada na mestre Ian Mei Kun, deste Instituto, a 
competência para autorizar despesas até ao limite de $ 50 000,00 
(cinquenta mil patacas), nos termos do disposto no n.º 2 do Aviso 
do Instituto de Formação Turística (Deliberação de delegação de 
competências n.º 1/2009 do Conselho Administrativo), publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 26, II Série, de 1 de Julho de 2009.   

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São revogados:

  1) O Despacho n.º 1/IFT/2002, de 19 de Agosto, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 2002;

2) O Despacho n.º 19/IFT/2005, de 5 de Decembro, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 51, II Série, de 21 de Dezembro de 2005.

6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Instituto de Formação Turística, aos 24 de Setembro de 2009.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 2 417,00)

Despacho n.º 022/IFT/2009

Nos termos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 26/2009, e nos artigos 37.º a 43.º do Código 
do Procedimento Administrativo, e no artigo 13.º do Decreto- 
-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agosto, determino:

1. São delegadas na mestre Chan Mei Ha, chefe do Serviço de 
Apoio Administrativo e Financeiro, deste Instituto, as minhas 
competências próprias para:

1) Assinar ofícios dirigidos a Serviços da Administração e 
empresas privadas, desde que referentes a assuntos de pessoal e 
financeiros que possam qualificar-se de rotina, o expediente des-
tinado a pedidos de empréstimo e mudança de contas bancárias 
a pedido dos trabalhadores e ainda outro expediente que possa 
qualificar-se de rotina;

2) Assinar declarações e informações que possam qualificar- 
-se também de rotina;

3) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre justificação das 
faltas do pessoal subordinado, desde que observados os pressu-
postos legais.
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二、根據二零零九年七月一日第二十六期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登的旅遊學院通告（第1/2009號行政管理委

員會授權決議）第二款之規定，將許可不超過澳門幣壹仟元

（$1,000）之開支權限轉授予本學院行政暨財政輔助部處長陳

美霞碩士。

三、是次授權及轉授權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本授權及轉授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、廢止公布於二零零二年八月二十八日第三十五期《澳

門特別行政區公報》第二組的八月十九日第2/IFT/2002號批

示。

六、本批示自公佈日起生效。

二零零九年九月二十四日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $1,801.00）

批示編號：023/IFT/2009

按照第26/2009號行政法規第二十二條、第二十三條及《行

政程序法典》第三十七條至第四十三條，並根據八月二十八日

第45/95/M號法令第十三條的規定，本人決定：

一、授權本學院的以下主管及職務主管，以便根據法律規

定批准其屬下員工享受年假及決定員工缺勤是否合理：

（一）旅業及酒店業學校校長D i a m a n t i n a L u í z a d o 

Rosário Sá Coimbra碩士；

（二）望廈迎賓館館長王美清碩士；

（三）技術暨學術輔助部處長朱振榮學士；

（四）職務主管：黎頴超碩士、羅志明學士、李潔荷學

士、李嘉汶碩士及潘小娟；

（五）行政副經理黃育山碩士。

二、根據二零零九年七月一日第二十六期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登的旅遊學院通告（第1/2009號行政管理委

2. É subdelegada na mestre Chan Mei Ha, chefe do Serviço de 
Apoio Administrativo e Financeiro, deste Instituto, a competên-
cia para autorizar despesas até ao limite de $ 1 000,00 (mil pa-
tacas), nos termos do disposto no n.º 2 do Aviso do Instituto de 
Formação Turística (Deliberação de delegação de competências 
n.º 1/2009 do Conselho Administrativo), publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II 
Série, de 1 de Julho de 2009.   

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 2/IFT/2002, de 19 de Agosto, 
publicado no Boletim Oficial n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 
2002.

6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Instituto de Formação Turística, aos 24 de Setembro de 2009.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

Despacho n.º 023/IFT/2009

Nos termos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 26/2009, nos artigos 37.º a 43.º do Código 
do Procedimento Administrativo, e no artigo 13.º do Decreto- 
-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agosto, determino:

1. São delegadas nas chefias e chefias funcionais deste Insti-
tuto as minhas competências próprias para autorizar o gozo de 
férias e decidir sobre justificação das faltas do pessoal subor-
dinado, desde que observados os pressupostos legais, sendo o 
seguinte:

1) Directora da Escola de Turismo e Indústria Hoteleira, mes-
tre Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra; 

2) Directora da Pousada de Mong-Há, mestre Wong Mei 
Cheng; 

3) Chefe do Serviço de Apoio Técnico e Académico, licencia-
do Chu Chan Weng; 

4) Chefias funcionais: mestre Lai Weng Chio, licenciada Law 
Chi Ming, licenciada Lei Kit Ho, mestre Lei Ka Man e Pun Sio 
Kun;

5) Gerente assistente executivo, mestre Wong Yuk Shan.

2. É subdelegada nas chefias e chefias funcionais deste 
Instituto a competência para autorizar despesas até ao limi-
te de $ 1 000,00 (mil patacas), nos termos do disposto no n.º 2 
do Aviso do Instituto de Formação Turística (Deliberação de 
delegação de competências n.º 1/2009 do Conselho Administra-
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員會授權決議）第二款之規定，將許可不超過澳門幣壹仟元

（$1,000）之開支權限轉授予本學院以下主管及職務主管：

（一）旅業及酒店業學校校長D i a m a n t i n a L u í z a d o 

Rosário Sá Coimbra碩士；

（二）望廈迎賓館館長王美清碩士；

（三）技術暨學術輔助部處長朱振榮學士；

（四）職務主管：黎頴超碩士、羅志明學士、李潔荷學

士、李嘉汶碩士及潘小娟；

（五）行政副經理黃育山碩士。

三、是次授權及轉授權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本授權及轉授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、廢止公布於二零零三年六月十八日第二十五期《澳門

特別行政區公報》第二組的六月九日第1/IFT/2003號批示。

六、本批示自公佈日起生效。

二零零九年九月二十四日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $2,447.00）

港 務 局

通 告

第2/2009號通告

根據第28/2003號行政法規第三條（三）項的規定，港務局

局長發佈本通告。

一、指定位於路環聯生工業村G2地段的建材碼頭為臨時性

對外貿易海上口岸，該口岸用於起卸散裝建材，有效期至二零

零九年十月三十一日。

二、本通告自公佈翌日起生效，其效力追溯至獲許可開展

有關活動之日。

二零零九年九月十八日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $881.00）

tivo), publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 1 de Julho de 2009, sendo 
o seguinte:

1) Directora da Escola de Turismo e Indústria Hoteleira, mes-
tre Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra;

2) Directora da Pousada de Mong-Há, mestre Wong Mei 
Cheng;

3) Chefe do Serviço de Apoio Técnico e Académico, licencia-
do Chu Chan Weng; 

4) Chefias funcionais: mestre Lai Weng Chio, licenciada Law 
Chi Ming, licenciada Lei Kit Ho, mestre Lei Ka Man e Pun Sio 
Kun;

5) Gerente assistente executivo, mestre Wong Yuk Shan.

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 1/IFT/2003, de 9 de Junho, 
publicado no Boletim Oficial n.º 25, II Série, de 18 de Junho de 
2003.

6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Instituto de Formação Turística, aos 24 de Setembro de 2009.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Aviso

Aviso n.º 2/2009

 
Nos termos da alínea 3) do artigo 3.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 28/2003, o director da Capitania dos Portos manda 
publicar o presente aviso:

1. É designado o Cais n.º G2 do Parque Industrial da Con-
córdia, em Coloane, como local provisório para a operação de 
descarga de materiais de construção a granel, com o prazo de 
validade até 31 de Outubro de 2009. 

2. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e os seus efeitos retroagem ao dia da autorização do 
início das actividades acima discriminadas. 

Capitania dos Portos, aos 18 de Setembro de 2009. 

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

“旅遊學院太陽能光伏系統試驗工程項目” 

公開招標競投

1. 招標實體：能源業發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：望廈山，旅遊學院啟思樓。

4. 承攬工程目的：為旅遊學院太陽能光伏系統設計和建

造。

5. 施工期：最長施工期為90日，其中包括最長20天的設計

期。

6. 投標書及其附具文件應使用之語言：澳門特別行政區政

府的其中一種正式語文。

7. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標結束日

起計，可按招標方案規定延期。

8. 實地視察日期和時間：二零零九年十月七日（星期三）

上午十時正。

9. 實地視察集合地點：望廈山，旅遊學院啟思樓。

10. 承攬類型：以總額承攬。

11. 臨時擔保：$ 20,000.00（澳門幣貳萬元正），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

12. 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份支付中扣除百分之五，作為

已提供之確定擔保之追加）。

13. 底價：不設底價。

14. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

15. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓，能源業

發展辦公室。

截止日期及時間：二零零九年十一月四日（星期三）下午

五時四十五分。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Projecto de Teste de um Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, 

no Instituto de Formação Turística

1. Entidade que lança o concurso: Gabinete para o Desenvol-
vimento do Sector Energético.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Instituto de Formação Turística, 
Edifício Inspiração, Colina de Mong-Há.

4. Objecto da empreitada: concepção e construção de um 
sistema de energia solar fotovoltaica, no Instituto de Formação 
Turística.

5. Prazo de execução: o prazo máximo de execução é de no-
venta dias, incluindo o prazo máximo de concepção que é vinte 
dias.

6. A proposta, assim como os documentos que a acompa-
nham, devem ser redigidos numa das línguas oficiais da Região 
Administrativa Especial de Macau.

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data em que a abertura 
das propostas foi dada por concluída, prorrogável nos termos 
previstos no programa do concurso.

8. Data e hora de visita ao local: 7 de Outubro de 2009, quar-
ta-feira, pelas 10,00 horas.

9. Local de encontro para a visita ao local: Instituto de Forma-
ção Turística, Colina de Mong-Há, Edifício Inspiração.

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

11. Caução provisória: $ 20 000,00 (vinte mil patacas), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro 
de caução aprovado nos termos legais.

12. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (da 
importância que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contra-
to, em reforço da caução definitiva prestada).

13. Preço base: não há.

14. Condições de admissão: serão admitidas como concorren-
tes apenas as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que, à data do concurso, tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada ao 
deferimento do pedido de inscrição.

15. Local, dia e hora limite de apresentação das propostas:

Local: Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energé-
tico, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção n.º 398, Edifício 
CNAC, 7.º andar, Macau.

Dia e hora limite: até às 17,45 horas do dia 4 de Novembro de 
2009, quarta-feira.
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16. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓，能源業

發展辦公室。

日期及時間：二零零九年十一月五日（星期四）上午十時

正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其合法代表應

出席開標活動，為此，可要求提交有關的授權書。

17. 查閱卷宗及取得卷宗副本之地點、日期和時間：

地點：澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓，能源業

發展辦公室。

日期：自本公告公布日起至二零零九年十一月四日（星期

三）止。

時間：辦公時間內。

於本辦公室可取得公開招標卷宗副本，每份為澳門幣

$500.00（澳門幣伍佰圓），收益撥歸澳門特區所有。

18. 評標標準：

合理造價：55%；

設計方案：15%；

投標物料的品質、技術性能及安全可靠性：10%；

合理工期：5%；

施工計劃：5%；

對類似工作之經驗及記錄：5%；

工地安全計劃：5%。

19. 附加的說明文件：由二零零九年十月十四日（星期五）

至截標日止，投標者應前往澳門新口岸宋玉生廣場398號中航

大廈7樓，能源業發展辦公室，以了解有否附加之說明文件。

二零零九年九月三十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 $4,078.00）

16. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energé-
tico, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção n.º 398, Edifício 
CNAC, 7.º andar, Macau.

Dia e hora: dia 5 de Novembro de 2009, quinta-feira, pelas 
10,00 horas em ponto.

Os concorrentes ou os seus representantes devem estar pre-
sentes ao acto público de abertura das propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para escla-
recer eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados 
no concurso, desde que se encontrem devidamente credencia-
dos para os representar.

17. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção de 
cópia:

Local: Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energé-
tico, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção n.º 398, Edifício 
CNAC, 7.º andar, Macau.

Data: desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 4 de 
Novembro de 2009, quarta-feira.

Horário: horário de expediente.

Poderão ser solicitadas no GDSE cópias do processo do con-
curso mediante o pagamento de $ 500,00 (quinhentas patacas) 
por exemplar, e o valor recebido é revertido a favor da RAEM.

18. Critérios de apreciação das propostas:

Preço razoável: 55 %;

Projecto de concepção: 15 %;

Qualidade dos materiais, capacidades técnicas e segurança: 10 %;

Prazo de execução razoável: 5 %;

Plano dos trabalhos: 5 %;

Experiência e arquivo em trabalhos semelhantes: 5 %;

Plano de segurança de trabalhos: 5 %.

19. Os concorrentes deverão comparecer na sede do GDSE, 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção n.º 398, Edifício 
CNAC, 7.º andar, a partir de 14 de Outubro de 2009, sexta-feira, 
e até à data limite para a entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
30 de Setembro de 2009.

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 4 078,00)

sandy
印章


