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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Listas

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
por provimento em contrato administrativo de provimento, de 
dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo 
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial n.º 11, II Série, de 16 de Mar-
ço de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Un Ieng ...............................................................81,39

2.º Ho Kwok Kei ..................................................................80,56

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso 
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 5 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lei Lai Na, técnica de 1.ª classe dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo.

Vogais efectivas: Arlene Lau, adjunta-técnica principal dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo; e 

Cheong Veng I, adjunta-técnica principal do Instituto Cultu-
ral.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por 
provimento em contrato administrativo de provimento, de um 
lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º es-
calão, da carreira de assistente técnico administrativo, área de 
apoio técnico-administrativo dos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016:

Candidato aprovado: valores

Vong A Lai Maria Cristina ................................................83,06

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

政 府 總 部 輔 助 部 門

名 單

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的技術輔導

員職程第一職階首席技術輔導員（行政技術輔助範疇）兩缺，

經於二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的招考公

告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁婉瑩 ........................................................................ 81.39

2.º 何國基 ........................................................................ 80.56

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年五月九日的批示認可）

二零一六年五月五日於政府總部輔助部門

典試委員會： 

主席：政府總部輔助部門一等技術員 李麗娜

正選委員：政府總部輔助部門首席技術輔導員 Arlene Lau

  文化局首席技術輔導員 張詠兒

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的行政技術

助理員職程第一職階特級行政技術助理員（行政技術輔助範疇）

壹缺，經於二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的

招考公告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

黃亞麗 ............................................................................. 83.06

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提

起上訴。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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（經行政長官二零一六年五月九日的批示認可）

二零一六年五月五日於政府總部輔助部門

典試委員會： 

主席：政府總部輔助部門一等技術員 李麗娜

正選委員：政府總部輔助部門首席技術輔導員 Arlene Lau

  社會保障基金顧問高級技術員 蔡潔芬

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的高級技術

員職程第一職階顧問高級技術員（行政技術輔助範疇）壹缺，

經於二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的招考公

告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

黃丹妮 ............................................................................. 80.83

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年五月九日的批示認可）

二零一六年五月六日於政府總部輔助部門

典試委員會： 

主席：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長 謝佩雯

正選委員：政府總部輔助部門預算管理暨會計處會計科科長 

  唐淑敏

  澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳凱琳

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的技術員職

程第一職階首席技術員（行政技術輔助範疇）壹缺，經於二零

一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的招考公告，現公

佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

梁文傑 ............................................................................. 81.39

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 5 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lei Lai Na, técnica de 1.ª classe dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo.

Vogais efectivas: Arlene Lau, adjunta-técnica principal dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo; e 

Choi Kit Fan Filomena, técnica superior assessora do Fundo 
de Segurança Social.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
por provimento em contrato administrativo de provimento, de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de apoio técnico-administrativo dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial n.º 11, II Série, de 16 de Março de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Tan Nei.......................................................................80,83

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 6 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo.

Vogais efectivas: Tong Sok Man, chefe da Secção de Contabi-
lidade da Divisão de Gestão Orçamental e Contabilidade dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo; e

Chan Hoi Lam, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por 
provimento em contrato administrativo de provimento, de um 
lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de apoio técnico-administrativo dos Serviços de Apoio 
da Sede do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016:

Candidato aprovado: valores

Leong Man Kit ..................................................................... 81,39
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按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年五月九日的批示認可）

二零一六年五月六日於政府總部輔助部門

典試委員會： 

主席：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長 謝佩雯

正選委員：政府總部輔助部門預算管理暨會計處會計科科長 

  唐淑敏

  法務局特級技術員 鄧菀蕾

（是項刊登費用為 $4,968.00）

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的行政技術

助理員職程第一職階首席行政技術助理員（行政技術輔助範疇）

五缺，經於二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的

招考公告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 馮卓輝 ....................................................................80.83 a）

2.º 黃天東 ....................................................................80.83 a）

3.º 何葦瑩 ....................................................................80.83 a）

4.º 黃嘉麗 ....................................................................80.83 a）

5.º 黃善儀 ....................................................................80.83 a）

a）得分相同，按照第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年五月九日於政府總部輔助部門

典試委員會： 

主席：政府總部輔助部門一等技術員 李麗娜

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 6 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo.

Vogais efectivas: Tong Sok Man, chefe da Secção de Contabi-
lidade da Divisão de Gestão Orçamental e Contabilidade dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo; e 

Tang Un Loi, técnica especialista da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 4 968,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
por provimento em contrato administrativo de provimento, de 
cinco lugares de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
área de apoio técnico-administrativo dos Serviços de Apoio 
da Sede do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fong Cheok Fai .......................................................... 80,83 a)

2.º Wong Tin Tong ........................................................... 80,83 a)

3.º Ho Wai Ieng ................................................................ 80,83 a)

4.º Huang Jiali .................................................................. 80,83 a)

5.º Wong Sin I ................................................................... 80,83 a)

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências 
estipuladas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso 
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

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

11 de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 9 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lei Lai Na, técnica de 1.ª classe dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo.
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正選委員：政府總部輔助部門首席技術輔導員 Arlene Lau

  海事及水務局二等技術員 林柏瀚

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員（行政技術輔助範疇）四缺，

經於二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以文件審查及有限制方式舉行晉級普通開考的招考公

告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 徐秀嫻 ....................................................................82.78

2.º 危行 ........................................................................82.50 a）

3.º 蔡振邦 ....................................................................82.50 a）

4.º 伍美芳 ....................................................................82.39

a）得分相同，按照第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年五月十日於政府總部輔助部門

典試委員會：

主席：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長 謝佩雯

正選委員：政府總部輔助部門一等技術員 李麗娜

候補委員：法務局首席特級技術輔導員 陳素禎

（是項刊登費用為 $3,035.00）

公 告

現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審

查文件及有限制方式為政府總部輔助部門公務人員舉行晉級普

通開考，以行政任用合同方式填補行政技術助理員職程第一職

階首席行政技術助理員（行政技術輔助範疇）壹缺，開考通告張

貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網

Vogais efectivos: Arlene Lau, adjunta-técnica principal dos Ser-
viços de Apoio da Sede do Governo; e

Lam Pak Hon, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água.

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
por provimento em contrato administrativo de provimento, de 
quatro lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial n.º 11, II Série, de 16 de 
Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chui Sau Han .............................................................. 82,78

2.º Ngai Hang.................................................................... 82,50 a)

3.º Choi Chan Pong .......................................................... 82,50 a)

4.º Ng Mei Fon .................................................................. 82,39

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências esti-
puladas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso 
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

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

11 de Maio de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 10 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo.

Vogal efectiva: Lei Lai Na, técnica de 1.ª classe dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo.

Vogal suplente: Chan Sou Cheng, adjunta-técnica especialista 
principal da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 3 035,00)

Anúncio

Torna-se público que se acha aberto o concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado aos trabalhadores dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento por provimento em contrato administrativo 
de provimento de um lugar de assistente técnico administrati-
vo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico ad-
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頁（http://www.sasg.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo）。報考應自本公告刊登《澳門特別行政區公報》之

日緊接的工作日起計十天內作出。

二零一六年五月十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,126.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，現以審查文件及有限制方式，為終審法院院長辦公室八名行

政任用合同人員進行技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員

普通晉級開考。

上述之開考通告已張貼於四月二十五日前地終審及中級法

院大樓終審法院院長辦公室，並於法院網頁及行政公職局網頁

內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年五月二十日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $1,155.00）

通 告

為晉升法院首席書記員而設的培訓課程

入學試開考通告

按照終審法院院長二零一六年五月十八日之批示，並根據經

第14/2009號法律修改的第7/2004號法律、第30/2004號行政法

ministrativo, área de apoio técnico-administrativo dos SASG. 
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, sito na 
Travessa do Paiva n.º 5, e carregado nos sítios da internet dos 
SASG (http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 
sendo o prazo para a apresentação de candidaturas 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.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 12 de Maio de 2016.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para oito trabalhadores em 
regime de contrato administrativo de provimento na categoria 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos».

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Gabinete do Presidente do Tribunal 
de Última Instância, sito na Praceta 25 de Abril «Edifício dos 
Tribunais de Segunda e Última Instâncias», e publicado no 
website dos Tribunais e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau. 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
20 de Maio de 2016.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Aviso

Concurso para admissão ao curso de formação para acesso

à categoria de escrivão judicial principal

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

Senhor Presidente do Tribunal de Última Instância, de 18 de 
Maio de 2016, se acha aberto o concurso condicionado para a 
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規、第23/2011號行政法規以及現行《澳門公共行政工作人員通

則》的規定，現公佈以有限制開考方式，錄取二十六名法院司法

文員，以參加法院首席書記員晉升培訓課程。

1.0. 報考期限及有效期

開考報名表應自本通告公佈於《澳門特別行政區公報》後首

個工作日起計十天內遞交。

本次開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2.0. 報考條件

2.1. 報考人

凡符合根據經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律核准

的《司法輔助人員通則》第十三條第二款的法院司法文員，均可

報考。

2.2. 應遞交的文件

（1）有效的身份證明文件副本；

（2）學歷及專業資格的證明文件；

（3）履歷；

（4）部門發出的個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職務、現

所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公職的年資

以及為參加開考所需的工作評核等。

如在報名表格上明確聲明上述（1）、（2）及（4）項之文件已

存入個人檔案內，則免除遞交該等文件。

3.0. 報名方式及地點

報考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條第二款所指的

報名表，並於指定期限及辦公時間內遞交到澳門四月二十五日前

地終審及中級法院大樓終審法院院長辦公室人力資源處。

4.0. 職務內容

法院首席書記員主要從事經第14/20 09號法律修改的第

7/2004號法律第八條所指的工作。

5.0. 薪俸

法院首席書記員第一職階之薪俸點為經第14/2009號法律修

改的第7/2004號法律附件之薪俸表之表一“法院司法文員職程”

之第三職等所載的465點。

selecção de vinte e seis oficiais de justiça judicial para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal, nos termos da Lei n.º 7/2004, alterada pela 
Lei n.º 14/2009, dos Regulamentos Administrativos n.º 30/2004 
e n.º 23/2011 e ainda nos termos definidos no Estatuto dos Tra-
balhadores da Administração Pública de Macau, em vigor:

1.0. Prazo e validade

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da RAEM.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das res-
pectivas vagas postas a concurso.

2.0. Condições de candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os oficiais de justiça judicial que reúnam 
as condições estipuladas no n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2004, 
alterada pela Lei n.º 14/2009, que aprova o Estatuto dos Funcio-
nários de Justiça.

2.2. Documentação a apresentar:

(1) Cópia do documento de identificação válido;

(2) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
e profissionais;

(3) Nota curricular;

(4) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, don-
de constem os cargos anteriormente exercidos, a carreira e 
categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antiguidade na 
categoria e na função pública e as avaliações do desempenho, 
relevantes para a apresentação a concurso.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas (1), (2) 
e (4) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo 
processo individual. 

3.0. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
do impresso, a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, devendo o mesmo ser 
entregue até ao termo do prazo fixado e durante o horário de 
expediente, à Divisão de Recursos Humanos do Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, sita na Praceta 25 
de Abril «Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instân-
cias».

4.0. Conteúdo funcional

Compete ao escrivão judicial principal, nomeadamente as-
segurar os trabalhos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 7/2004, 
alterada pela Lei n.º 14/2009.

5.0. Vencimento

O escrivão judicial principal, 1.º escalão, vence pelo índice 
465 da tabela indiciária de vencimentos, correspondente ao 
grau 3 da carreira de oficial de justiça judicial, constante do 
mapa 1, anexo à Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009.
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6.0. 甄選辦法

晉升法院首席書記員職程，須通過專設的培訓課程，其大綱

載於二零一六年三月九日第十期《澳門特別行政區公報》第二組

內。

6.1. 進入培訓課程的甄選

甄選參加課程是透過知識筆試為之，成績將採取0至20分的

評分制，得分低於10分的應考人即被淘汰。

6.1.1. 知識筆試範圍將包括以下內容：

（1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》及其附件；

（2）第1/1999號法律（《回歸法》）；

（3）經第7/2004號法律、第9/2004號法律及第9/2009號法

律修改的第9/1999號法律（《司法組織綱要法》）；

（4）第10/1999號法律（《司法官通則》）；

（5）第35/2004號行政法規——初級法院法庭的設立及轉換；

（6）經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律（《司法輔

助人員通則》）；

（7）第30/2004號行政法規（《司法輔助人員的聘任、甄選

及培訓》）；

（8）經第39/2004號行政法規、第35/2009號行政法規及第

39/2011號行政法規修改的第19/2000號行政法規（《終審法院院

長辦公室組織和運作》）；

（9）八月三日第39/99/M號法令核准之《民法典》；

（10）經第9/1999號法律及第9/2004號法律修改的十月八日

第55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；

（11）經第6/2001號法律、第3/2006號法律、第6/2008號法

律及第11/2009號法律修改的十一月十四日第58/95/M號法令核

准的《刑法典》；

（12）經十月二十五日第63/99/M號法令、第9/1999號法律、

第3/2006號法律、第6/2008號法律、第2/2009號法律、第17/2009

號法律及第9/2013號法律修改的九月二日第48/96/M號法令核准

的《刑事訴訟法典》；

（13）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法

典》；

（14）十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》；

（15）經第7/2008號法律修改的第9/2003號法律（《勞動訴

訟法典》）；

6.0. Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão judicial principal depende de 
aproveitamento em curso de formação, cujo programa consta do 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2016.

6.1. Selecção para o curso de formação:

A selecção para admissão ao curso de formação é efectuada 
mediante prova de conhecimentos que revestirá a forma de 
prova escrita. A classificação adopta a escala de 0 a 20 valores, 
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 10 valores.

6.1.1. O programa da prova escrita de conhecimentos abran-
gerá as seguintes matérias:

(1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e os respectivos anexos;

(2) Lei n.º 1/1999 (Lei da Reunificação);

(3) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária), 
alterada pelas Leis n.º 7/2004, n.º 9/2004 e n.º 9/2009;

(4) Lei n.º 10/1999 (Estatuto dos Magistrados);

(5) Regulamento Administrativo n.º 35/2004 — Criação e 
conversão de Juízos no Tribunal Judicial de Base;

(6) Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça), al-
terada pela Lei n.º 14/2009;

(7) Regulamento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, 
Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça);

(8) Regulamento Administrativo n.º 19/2000 (Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Presidente do Tribunal de Úl-
tima Instância), alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.º 39/2004, n.º 35/2009 e n.º 39/2011;

(9) Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, de 
3 de Agosto;

(10) Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.º 9/1999 e n.º 9/2004;

(11) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, 
de 14 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.º 6/2001, n.º 3/2006, n.º 6/2008 e n.º 11/2009;

(12) Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro, pelas 
Leis n.º 9/1999, n.º 3/2006, n.º 6/2008, n.º 2/2009, n.º 17/2009 e 
n.º 9/2013;

(13) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

(14) Código de Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

(15) Lei n.º 9/2003 (Código de Processo do Trabalho), altera-
da pela Lei n.º 7/2008;
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（16）經第9/1999號法律及第4/20 0 0號法律修改的十月

二十五日第62/99/M號法令核准的《公證法典》；

（17）經第2 / 2 015號法律及第10 / 2 015號法律修改的第

7/2008號法律（《勞動關係法》）；

（18）第3/2007號法律（《道路交通法》）；

（19）十月二十五日第63/99/M號法令核准的《法院訴訟費

用制度》；

（20）經八月四日第9/97/M號法律、十二月二十一日第8/98/

M號法律、第15/2000號行政法規、第8/2001號法律、第18/2001

號法律、第4/2009號法律、第4/2011號法律及第15/2012號法律

修改的六月二十七日第17/88/M號法律核准的《印花稅章程》；

（21）經二月二十三日第6/98/M號法令修改的十一月二十八

日第52/97/M號法令——法院及檢察院辦事處組織架構；

（22）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》；

（23）經第12/2015號法律修改的第14/2009號法律（《公務

人員職程制度》）；

（24）第15/2009號法律（《領導及主管人員通則的基本規

定》）；

（25）第26/2009號行政法規（《領導及主管人員通則的補充

規定》）；

（26）第39/2001號行政長官公告《關於內地與澳門特別行

政區法院就民商事案件相互委托送達司法文書和調取證據的安

排》；

（27）第12/2006號行政長官公告《內地與澳門特區關於相

互認可和執行民商事判決的安排》；

（28）第2/2007號法律（《違法青少年教育監管制度》）；

（29）第13/2012號法律（《司法援助的一般制度》）；

（30）經第9/1999號法律修改及第2/2007號法律部份廢止的

十月二十五日第65/99/M號法令（《核准未成年人司法管轄範圍

內之教育制度及社會保護制度》）；

（31）第3/2002號法律（《司法互助請求的通報程序法》）。

6.1.2. 投考人在進行知識筆試時，可參考上述法例。

6.2. 通過入學試的應考人，根據第30/2004號行政法規（《司

法輔助人員的聘任、甄選及培訓》）第二十九條第一款及第二款

的規定，按得分由高至低排列名次。

(16) Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, com as alterações introduzi-
das pelas Leis n.º 9/1999 e n.º 4/2000;

(17) Lei n.º 7/2008 (Lei das relações de trabalho), alterada 
pelas Leis n.º 2/2015 e n.º 10/2015;

(18) Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

(19) Regime das Custas nos Tribunais, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro;

(20) Regulamento do Imposto de Selo, aprovado pela Lei 
n.º 17/88/M, de 27 de Junho, e alterado pelas Leis n.º 9/97/M, 
de 4 de Agosto, n.º 8/98/M, de 21 de Dezembro, Regulamento 
Adminis trativo n.º 15/2000, e pelas Leis n.º 8/2001, n.º 18/2001, 
n.º 4/2009, n.º 4/2011 e n.º 15/2012;

(21) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro — Orgâ-
nica das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/98/M, de 23 de Fevereiro;

(22) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro;

(23) Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 12/2015;

(24) Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia;

(25) Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia);

(26) Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2001 (Acordo sobre 
os Pedidos Mútuos de Citação ou Notificação de Actos Judi-
ciais e de Produção de Provas em Matéria Civil e Comercial 
entre os Tribunais do Interior da China e os da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau);

(27) Aviso do Chefe do Executivo n.º 12/2006 (Acordo sobre 
a Confirmação e Execução Recíprocas de Decisões Judiciais 
em Matéria Civil e Comercial entre o Interior da China e a Re-
gião Administrativa Especial de Macau);

(28) Lei n.º 2/2007 (Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores);

(29) Lei n.º 13/2012 (Regime Geral de Apoio Judiciário);

(30) Decreto-Lei n.º 65/99/M, de 25 de Outubro (Regime Edu-
cativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores), alterado 
pela Lei n.º 9/1999 e revogado parcialmente pela Lei n.º 2/2007;

(31) Lei n.º 3/2002 (Procedimento Relativo à Notificação de 
Pedido no Âmbito da Cooperação Judiciária).

6.1.2. Os candidatos poderão utilizar, como elementos de 
consulta, os diplomas legais acima mencionados durante a pro-
va de conhecimentos.

6.2. Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regulamento 
Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Forma-
ção dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma ordem 
dos candidatos aprovados no concurso de admissão conforme 
a classificação obtida, partindo do valor mais alto para o mais 
baixo.
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7.0. 適用法例

本開考由現行的《澳門公共行政工作人員通則》、《司法輔

助人員通則》、《司法輔助人員的聘任、甄選及培訓》和《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》等法律規範。

8.0. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：第一審法院合議庭主席 簡靜霞

正選委員：行政法院代書記長 曾豔芬

  初級法院代書記長 石明

候補委員：終審法院代書記長 劉慶輝

  中級法院代書記長 蘇昭榆

二零一六年五月十八日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $7,986.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補行政任用合同任用的高級技術員職程第一職

階首席顧問高級技術員一缺，經於二零一六年三月九日第十期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進

行晉級普通開考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

Maria Isabel Dias Calado André Bandeira ............... 84.13

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一六年五月十二日批示確認）

二零一六年四月二十九日於新聞局

7.0. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
ETAPM, do Estatuto dos Funcionários de Justiça, do Recruta-
mento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça e do 
Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos.

8.0. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Kan Cheng Ha, presidente do Tribunal Colectivo 
dos Tribunais de Primeira Instância.

Vogais efectivos: Chang Im Fan, secretária judicial do Tribu-
nal Administrativo, substituta; e

Thach Minh, secretário judicial do Tribunal Judicial de 
Base, substituto.

Vogais suplentes: Lau Luís Heng Fai, secretário judicial do 
Tribunal de Última Instância, substituto; e

Susana Tjahajamulia, secretária judicial do Tribunal de Se-
gunda Instância, substituta.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
18 de Maio de 2016.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 7 986,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento do Gabinete de Comunicação Social, cujo 
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 9 de Março de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Maria Isabel Dias Calado André Bandeira.....................84,13

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candida-
to pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

12 de Maio de 2016).

Gabinete de Comunicação Social, aos 29 de Abril de 2016.
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典試委員會：

主席：楊寶琴

委員：陳裕康

   譚建成

（是項刊登費用為 $1,429.00）

澳 門 特 別 行 政 區 政 府

政 策 研 究 室

公 告

政策研究室為填補以下空缺，經二零一六年四月二十日第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件

方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公布，

准考人臨時名單已張貼在氹仔體育路185-195號五樓政策研究室

內：

行政任用合同人員：

技術人員職程第一職階一等技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

主任 劉本立

（是項刊登費用為 $1,126.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通對外入職開

考，以行政任用合同制度招聘重型車輛司機職程第一職階重型

車輛司機一缺，經二零一六年四月十三日第十五期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登開考通告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定，將臨時名單張貼於澳門卑第巷1–3號澳門華人銀行大廈本

O Júri:

Presidente: Ieong Pou Kam.

Vogais: Chan U Hong; e

Tam Kin Seng.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada no Gabinete de Estudo das Po-
líticas (GEP), sito na Rua do Desporto, n.os 185-195, 5.º andar, 
Taipa, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do GEP, 
para o preenchimento do seguinte lugar do GEP, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 
de Abril de 2016:

Para o pessoal em contrato administrativo de provimento:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico. 

A lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 do artigo 
18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete de Estudo das Políticas, aos 17 de Maio de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS                   

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no 
quadro informativo das instalações do Gabinete de Protocolo, 
Relações Públicas e Assuntos Externos, sitas na Travessa do 
Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», 
Macau, e disponível no sítio da internet deste Gabinete (http://
www.gprpae.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao con-
curso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
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辦公室之報告板上，並同時上載於本辦公室網頁（ht tp://w w w.

gprpae.gov.mo）。

二零一六年五月十二日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $1,155.00）

人 才 發 展 委 員 會

公 告

人才發展委員會以行政任用合同制度填補技術員職程第一

職階一等技術員（社會科學範疇）一缺，經二零一六年四月十三

日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，臨時名單

已張貼於羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈七樓人才發

展委員會的公告欄，並上載到委員會網頁（http://www.scdt.gov.

mo）以供查閱。

人才發展委員會以散位合同方式（現為行政任用合同制度）

招聘工人組別勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一

名，經二零一六年四月十三日第十五期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告，現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定，臨時名單已張貼於羅理基博士大馬路614A-

640號龍成大廈七樓人才發展委員會的公告欄，並上載到委員會

網頁（http://www.scdt.gov.mo）以供查閱。

二零一六年五月十九日於人才發展委員會

秘書長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,634.00）

para o preenchimento de um lugar de motorista de pesados, 
1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em regime de 
contrato administrativo de provimento deste Gabinete, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de 
Abril de 2016.

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 12 de Maio de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, no qua-
dro informativo da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edf. 
Long Cheng, 7.º andar, e disponibilizada na página electrónica 
desta Comissão (http://www.scdt.gov.mo), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de ciências 
sociais, em regime de contrato administrativo de provimento 
da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 
2016. 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, no qua-
dro informativo da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edf. 
Long Cheng, 7.º andar, e disponibilizada na página electrónica 
desta Comissão (http://www.scdt.gov.mo), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o recrutamento de um auxiliar, 1.º escalão, 
área de servente, da carreira de auxiliar do grupo de pessoal 
operário, em regime de contrato de assalariamento (actual-
mente designado por contrato administrativo de provimento) 
da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 
2016.                 

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 19 de Maio 
de 2016.

O Secretário-geral, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)
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行 政 公 職 局

名 單

行政公職局為填補行政任用合同任用的高級技術員職程第

一職階顧問高級技術員（資訊範疇）兩缺，以有限制及審查文

件方式進行普通晉級開考，有關開考通告的公告已刊登於二零

一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組內。

現公佈投考人最後成績如下：

及格投考人： 分

1.º 黃書源 ........................................................................ 86.67

2.º 陳璧瑩 ........................................................................ 86.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年五月十三日行政法務司司長的批示認可）

二零一六年五月五日於行政公職局

典試委員會：

主席：陳子健

正選委員：鄭國偉

候補委員：陳健東

（是項刊登費用為 $1,390.00）

公 告

為填補行政公職局行政任用合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席特級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大

樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公

佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de infor-
mática, da carreira de técnico superior, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, aberto por aviso 
cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março 
de 2016:

Candidatos aprovados: Classificação

1.º Wong Su Un ...................................................................86,67

2.º Chan Pek Ieng ................................................................86,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candi-
datos podem interpor recurso da presente lista para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 13 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 5 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Chi Kin.

Vogal efectivo: Cheang Koc Wai.

Vogal suplente: Chan Kin Tung.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publi-
cado no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado 
aos trabalhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recru tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato 
administra tivo de provimento do pessoal dos SAFP, 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 Espe-
cial de Macau.
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二零一六年五月十一日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補本局行政任用合同任用的高級技術員職程第一職階

首席高級技術員兩缺，經二零一六年四月二十七日第十七期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓

行政公職局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

為填補本局行政任用合同任用的技術員職程第一職階首席

技術員一缺，經二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已

張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職

局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十七日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,498.00）

通 告

最後評核名單

《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》第二期課程

茲公佈《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》第二期學員最後評核

名單如下：

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 11 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regi-
me de contrato administrativo de provimento do pessoal desta 
Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, 
II Série, de 27 de Abril de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 17 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Aviso

Lista de classificação final 

do

2.º Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação 

das Línguas Chinesa e Portuguesa

Publica-se a lista de classificação final dos participantes do 2.º 
Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação das 
Línguas Chinesa e Portuguesa:
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名次 及格學員： 總分

1.º 許嘉欣 ..................................................................... 16.0

2.º 鍾澤燕 ..................................................................... 15.5

3.º 趙浩明 ..................................................................... 15.0

4.º 劉凱婷 ..................................................................... 13.0

5.º 余意婷 ..................................................................... 12.5

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

定，學員可自本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十

個工作日內向行政法務司司長提起上訴。

二零一六年四月二十八日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,263.00）

法 務 局

名 單

 法務局為填補以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

首席技術員一缺，以文件審查及有限制方式進行普通晉級開考，

其開考公告公布於二零一六年四月六日第十四期《澳門特別行政

區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

郭美娜 ............................................................................. 81.56

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一六年五月十三日的批示確認）

二零一六年五月五日於法務局

典試委員會：

主席：法律及司法培訓中心副主任 鄭渭茵

正選委員：法務局處長 鄺婉瑩

     民政總署首席技術員 王曦瑜

（是項刊登費用為 $1,390.00）

Participantes aprovados: valores

1.º Hoi Ka Ian ........................................................................ 16,0

2.º Chong Chak In ................................................................ 15,5

3.º Chio Hou Meng ............................................................... 15,0

4.º Lao Hoi Teng ................................................................... 13,0

5.º U I Teng  ........................................................................... 12,5

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, os participantes podem interpor 
recurso para a Senhora Secretária para a Administração e Jus-
tiça, no prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação 
da presente lista no Boletim Oficial da RAEM.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 28 de Abril de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Kuok Mei Na ....................................................................... 81,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção.

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

Administração e Justiça, de 13 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 5 de Maio 
de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheng Wai Yan Tina, subdirectora do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária.

Vogais efectivas: Kwong Iun Ieng, chefe de divisão da DSAJ; e 

Vong Hei Yu, técnica principal do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2016 年 4 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Abril de 2016
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二零一六年五月十八日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 18 de Maio de 2016.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $255,730.00）
(Custo desta publicação $ 255 730,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lio Hoi Man ...................................................................84,61

2.º Cheng Wai Han .............................................................83,44

3.º Mak Sin Ieng ..................................................................83,17

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階特級技術輔導員三缺，經於二零一六年三月九日第十期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱及有限制的方式

進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 廖凱雯 ........................................................................ 84.61

2.º 程慧嫻 ........................................................................ 83.44

3.º 麥倩盈 ........................................................................ 83.17

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
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(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 11 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 28 de Abril de 
2016.

O Júri:

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão da DSI.

Vogal efectivo: Lam Wai Leng, adjunto-técnico especialista 
principal da DSI.

Vogal suplente: Chan Veng Ian, técnico superior de 2.ª classe 
do Instituto Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada e pode ser consul-
tada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico do quadro do pessoal da DSI, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 
de Abril de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 13 de Maio de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identificação 
(DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício 
China Plaza, 20.º andar, e publicado na internet da DSI e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços publicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 

（經行政法務司司長於二零一六年五月十一日的批示確認）

二零一六年四月二十八日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席特級技術輔導員 林惠玲

候補委員：文化局二等高級技術員 陳詠欣

（是項刊登費用為 $1,674.00）

公 告

為填補經由身份證明局以編制內技術輔導員職程第一職階

首席特級技術輔導員一缺，經二零一六年四月二十七日第十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場二十字

樓身份證明局之行政暨財政處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十三日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補經由身份證明局以行政任用合同任用的行政技術

助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一缺，現根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有

限制方式進行普通晉級開考，有關開考通告已張貼在澳門南灣

大馬路762-804號中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政
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o preenchimento de um lugar de assistente técnico administra-
tivo especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo, provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do pessoal da DSI, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 18 de Maio de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 004/SZVJ/2016

«Prestação de serviços de arborização e gestão das zonas 

próximas da Praça de Ponte e Horta e do Porto Antigo de 

Macau»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 13 de Maio de 2016, 
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de servi-
ços de arborização e gestão das zonas próximas da Praça de 
Ponte e Horta e do Porto Antigo de Macau».

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

O prazo para a entrega das propostas termina às 16,00 horas 
do dia 8 de Junho de 2016. Os concorrentes devem entregar as 
propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arqui-
vo do IACM e prestar uma caução provisória de $ 50 000,00 
(cinquenta mil patacas). A caução provisória deve ser entregue 
na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Finan-
ceiros do IACM, sita no rés-do-chão do Edifício do IACM, por 
depósito em numerário, cheque, garantia bancária ou seguro-
-caução, em nome do «Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais».

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IACM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,30 horas do dia 10 de Junho 
de 2016. O IACM realizará uma sessão de esclarecimento que 
terá lugar às 10,30 horas do dia 30 de Maio de 2016 no Centro 
de Formação do IACM.

處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考申請應自緊接

本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計

十天內遞交。

二零一六年五月十八日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,155.00）

民 政 總 署

公 告

第004/SZVJ/2016號公開招標

承包“澳門司打口及舊港區一帶綠化管理工作”

按照二零一六年五月十三日民政總署管理委員會決議，現就

承包“澳門司打口及舊港區一帶綠化管理工作”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一六年六月八日下午四時。參與競

投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並須

繳交臨時保證金澳門幣伍萬圓正（$50,000.00）。臨時保證金可

以現金存款、支票或抬頭人為民政總署之銀行擔保或保險擔保

方式，在民政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一六年六月十日上午十時半，在本署培訓中

心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零一六

年五月三十日上午十時半，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。
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 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 18 de 
Maio de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

Aviso

Despacho n.º 02/SIS/2016

Subdelegação de competências

1. Nos termos do disposto na alínea 6) do ponto 1 do Des-
pacho n.º 03/VPD/2016, depois de obter a autorização prévia, 
no dia 29 de Abril de 2016, do vice-presidente do Conselho de 
Administração, Lei Wai Nong, subdelego parte das minhas 
competências mencionadas, no anexo III do referido despacho, 
no seguinte pessoal e área de funções:

Na área de Inspecção e Controlo Veterinário: chefe da Divi-
são de Inspecção e Controlo Veterinário, Choi U Fai; técnico 
superior, Lei Hoi Tou; médicos veterinários, Lam Nga Si, Wu 
Sau Fong, Lao Wai Lin, Choi Sok I, Mak Sin Ian e Choi Man 
Hong; e

Na área de Inspecção e Higiene Alimentar: chefe da Divi-
são de Inspecção e Higiene Alimentar, José Ernesto Paula; 
técnicos superiores, Chan Tsz Wing, Lam Wai Keong, Pao Pek 
Kei, Leong Chi Ian, Tam Un Wa; médicos veterinários, Chong 
Kin Pan, Ip Sao Choi, Chen Yaqi, Lei Ka Man, Choi Weng, 
Lok Weng Keong, Ip Cheng, Cheong Cheng Nga, Ho Wai Kit 
e Carlota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja; técnicas, Sun Lai 
Man e Tam Chi Ian;

(1) Conceder autorização para importação das mercadorias 
que constam do grupo A da lista B de importação, anexa à Lei 
n.º 7/2003, e dos Despachos do Chefe do Executivo n.os 452/2011 e 
45/2012;

(2) Assinar a autorização para a exportação de mercadorias 
diversas, cuja competência para a prática esteja cometida, nos 
termos da Lei n.º 7/2003, ao Instituto para os Assuntos Cívicos 
e Municipais;

(3) Emitir certificados de qualidade e certificados sanitários.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do signatário.

3. É revogado o Despacho n.º 01/SIS/2016.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdele-
gados, conformes com a presente subdelegação, desde 22 de 
Fevereiro de 2016.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 6 de 
Maio de 2016.

O Chefe dos Serviços de Inspecção e Sanidade, Albino de 
Campos Pereira.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

二零一六年五月十八日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,801.00）

通 告

第02/SIS/2016號批示

轉授權限

一、根據第03/V PD/2016號批示第一點（六）項的規定，經

管理委員會副主席李偉農於二零一六年四月二十九日的預先許

可，本人現將上述批示附表I I I所轉授的部分權力轉授予以下職

務範疇之人員：

動物檢疫監管範疇：動物檢疫監管處處長徐裕輝；高級技術

員李海濤；獸醫林雅詩、胡秀鳳、劉慧蓮、蔡淑儀、麥善欣及徐敏

虹；及

食物衛生檢驗範疇：食物衛生檢驗處處長鮑志賢；高級技術

員陳芷頴、林偉強、包碧琪、梁紫恩及譚婉華；獸醫鍾健斌、葉

秀彩、陳亞琪、李嘉敏、徐頴、陸泳強、葉婧、張政雅、何偉杰及

Carlota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja；技術員孫麗敏及

譚子欣，以便其：

（一）對進口第7/2003號法律、第452/2011號行政長官批示

及第45/2012號行政長官批示中涉及進口表B，A組所載的貨物

給予許可；

（二）簽署多種貨物出口許可，有關權限按照第7/2003號法

律規定屬於民政總署；

（三）發出質量證明書及衛生檢驗檢疫證明書。

二、本轉授權不影響本人對於權力的收回權和監管權。

三、廢止第01/SIS/2016號批示。

四、追認獲轉授權人自二零一六年二月二十二日起在本轉授

權範圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零一六年五月六日於民政總署

衛生監督部部長 田紀洋

（是項刊登費用為 $1,937.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Aviso n.º 1/2016

Nos termos da al. 2) do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento 
Administrativo n.º 7/2006, as autoridades de fiscalização devem 
emitir instruções dirigidas às entidades sujeitas a fiscalização 
relativas à prevenção dos crimes de branqueamento de capitais 
e de financiamento ao terrorismo, que deverão ser publicadas, 
mediante aviso, no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

De acordo com a Lei n.º 2/2006 e a Lei n.º 3/2006, cabe à 
Direcção dos Serviços de Economia fiscalizar as seguintes en-
tidades: 1) comerciantes de bens de elevado valor unitário; 2) 
entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária ou 
de compra de imóveis para revenda; e 3) prestadoras de servi-
ços, quando preparem ou efectuem operações para um cliente, 
no âmbito das actividades previstas na lei. Assim sendo, as 
entidades ou pessoas referidas devem cumprir as seguintes ins-
truções.

Pelo presente, são actualizadas as Instruções relativas aos 
Procedimentos Comuns a adoptar para a Prevenção dos Cri-
mes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao 
Terrorismo.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 17 de Maio de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

––––––––––

INSTRUÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS 
COMUNS A ADOPTAR PARA A PREVENÇÃO DOS 

CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE 
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

I. OBJECTIVO

1. As presentes instruções têm como escopo proceder à con-
cretização dos pressupostos para o cumprimento dos deveres 
de natureza preventivos de combate aos crimes de branquea-
mento de capitais e de financiamento ao terrorismo, bem como 
à sistematização dos procedimentos comuns a adoptar para 
cumprimento desses mesmos deveres.

2. A Direcção dos Serviços de Economia, na qualidade de 
autoridade de fiscalização, elabora as presentes instruções no 
uso dos poderes conferidos pela alínea 6) do n.º 1 e pelo n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, conjuga-
dos com o disposto na alínea 3) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006 e 
no artigo 11.º da Lei n.º 3/2006.

II. DESTINATÁRIOS

Encontram-se sujeitos à observância do disposto nas presen-
tes instruções os comerciantes de bens de elevado valor unitá-
rio, nomeadamente, entidades que se dediquem ao comércio de 
penhores, de metais preciosos, de pedras preciosas e de veícu-
los luxuosos de transporte.

經 濟 局

通 告

第1/2016號通告

根據第7/2006號行政法規第二條第二款（二）項的規定，監

察實體應向受其監察的實體發出關於預防清洗黑錢及資助恐怖

主義犯罪的具體操作指引，並公佈於《澳門特別行政區公報》。 

按照第2/2006號法律及第3/2006號法律的規定，經濟局負

責監察的實體有三類：一是從事涉及每件商品均屬貴重物品的

交易的商人、二是從事不動產中介業務，或從事購買不動產以作

轉售的業務的實體，以及三是提供勞務的實體，當其在法律規

定的業務範圍內為某客戶準備進行或實際進行有關活動者。該

三類實體或人士應遵守以下指引的規定。

在此，透過本通告重新訂定預防清洗黑錢及資助恐怖主義

犯罪須採取的共同程序指引。

二零一六年五月十七日於經濟局 

代局長 陳子慧 

––––––––––

預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

須採取的共同程序指引

一、目的 

1. 本指引旨在落實履行打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

預防性義務的前提條件和訂定為履行該等義務而須遵行的共同

程序。 

2. 經濟局以監察實體身份行使第7/2006號行政法規第二條

第一款（六）項及第二款賦予的權力，並根據第2/2006號法律第

六條（三）項及第3/2006號法律第十一條的規定制定本指引。 

二、對象 

從事涉及每件商品均屬貴重物品的交易的商人，尤指從事質

押業，以及從事貴重金屬、寶石及名貴交通工具的交易活動的實

體，須遵守本指引的規定。 



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11275

三、採用的共同程序 

1. 識別義務 

1.1 從事第二點所述業務的自然人或法人，即使非屬專門經

營者，在下列情況下須對客戶和交易物作出識別： 

（a）付現金額 1等於或超過十二萬澳門元或等值外幣；

（b）只要檢視所進行交易或透過任何其他方式，使其懷疑

或知悉某些事實有跡象顯示有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義

犯罪。

1.2 上述的識別要求應包含下列資料：

（a）如屬自然人，本地居民的資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 身份證明文件類別（如：永久性居民身份證，非永久性居

民身份證）；

• 身份證明文件號碼；

• 常居地址；

• 出生日期。

（b）如屬外地居民，其資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 護照號碼；如為內地居民，應提供通行證及/或內地居民身

份證號碼；

• 國籍及/或證件簽發地；

• 常居地址；

• 出生日期。

（c）如屬法人，對本地註冊成立的公司而言，其資料應包括

公司商業名稱，公司住所，商業及動產登記局發出之商業登記書

面報告，及交予財政局的收益申報書；

（d）對外地註冊成立的公司而言，其資料應包括等同於本地

公司所需之文件，有效註冊證明及其他相關文件；

III. PROCEDIMENTOS COMUNS A ADOPTAR

1. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. As pessoas singulares ou colectivas que exerçam as ac-
tividades referidas no ponto II, ainda que de forma não exclu-
siva, devem proceder à identificação dos clientes e do objecto 
das transacções, nas seguintes situações:

a) Sempre que o montante pago em numerário1 seja igual ou 
superior a $ 120 000,00 (cento e vinte mil patacas), ou o seu va-
lor equivalente em divisas;

b) Sempre que do exame da transacção, ou por qualquer ou-
tro modo, resultar a suspeita ou o conhecimento de determina-
dos factos que indiciem a prática do crime de branqueamento 
de capitais ou de financiamento ao terrorismo.

1.2. Do pedido de identificação acima referido devem cons-
tar os seguintes elementos:

a) Tratando-se de pessoa singular, residente local, os dados 
de identificação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Tipo do documento de  identificação (ex: Bilhete de Iden-
tidade de Residente Permanente da RAEM, Bilhete de Identi-
dade de Residente Não Permanente da RAEM);

•  Número do documento de identificação;

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

b) Tratando-se de residente estrangeiro, os dados de identifi-
cação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Número do passaporte. Se  tratar de residente do Interior 
da China, deve ser incluído o número do salvo-conduto e/ou do 
Bilhete de  Identidade de Residente da República Popular da 
China;

•  Nacionalidade e/ou  local de emissão do documento de 
identificação;

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

c) Tratando-se de pessoa colectiva, sociedade registada e 
constituída em Macau, os dados de identificação devem incluir 
a denominação social, sede social, informação por escrito do 
registo comercial emitida pela Conservatória dos Registos Co-
mercial e de Bens Móveis e declaração de rendimentos apre-
sentada à Direcção dos Serviços de Finanças;

d) Tratando-se de sociedade registada e constituída no ex-
terior, os dados de identificação devem incluir os equivalentes 
aos exigidos à sociedade registada e constituída em Macau, 
certidão de registo válida e outros documentos relacionados;

–––––––
1 適用本指引，現金包括：本地貨幣、外幣、銀行本票、旅遊支票及

無抬頭支票。

–––––––
1 Para efeitos das presentes instruções, são considerados numerário: 

moeda local, divisas estrangeiras, livrança bancária, cheque de 
viagem e cheque ao portador.
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（e）公司被授權簽署人，須提供授權人及被授權簽署人之身

份資料。所需資料請參閱1.2（a）及（b）項；

（f）交易貨物的詳細描述； 

（g）交易金額；

（h）支付方式（現金、支票、信用卡、融資借貸等）；

（i）交易日期。 

1.3 同一客戶、其代理或受託人，與同一對象實體在連續三十

日內進行多項交易，只要交易總額超過第1.1點（a）項規定的限

額時，有關實體亦須按照上述規定受識別義務的約束。 

2. 拒絕進行交易的義務 

倘客戶、其代理或受託人在被要求下仍拒絕提供履行識別

義務所需的資料，對象實體應拒絕進行任何交易。 

3. 保存文件的義務 

3.1 對象實體須把關於客戶、其代理或受託人和所進行交易

的識別文件作保存；倘若對象實體發現任何自然人或法人有異

於尋常的交易，亦須將該等交易記錄或依據保存。而保存期為活

動進行日起計，最少保存五年；而為方便經濟局監察預防義務的

履行情況，須隨時出示有關文件。

3.2 為此，對象實體應製備適當的記錄冊或透過電子形式記

錄，將須識別的客戶和交易按序標號，並記錄第1.2點所述的全

部資料。 

3.3 如對象實體終止業務，應將其至結業日所保存的記錄附

同有關之識別文件送交經濟局經濟活動稽查廳。 

4. 高風險交易之記錄及強化客戶識別程序

4.1 涉及以下情況的交易被視為高風險，但對從事貴重金

屬、寶石交易活動的實體只適用下述（a）項：

（a）大額現金交易（即澳門幣三十萬元或以上之現金交易，

但不包括本票、支票、信用卡或其他支付方式的交易）；

e) Havendo signatário autorizado da sociedade, é preciso 
apresentar os dados de identificação de quem dá autorização e 
do signatário autorizado. Os dados necessários são os referidos 
nas alíneas a) e b) do n.º 1.2.;

f) Descrição pormenorizada da mercadoria transaccionada;

g) Valor da transacção;

h) Meio de pagamento (numerário, cheque, cartão de crédi-
to, financiamento, etc);

i) Data da transacção.

1.3. Estão igualmente sujeitas ao dever de identificação, nos 
termos supra-referidos, as transacções que sejam realizadas 
pelo mesmo cliente, seu representante ou mandatário, com a 
mesma entidade destinatária, que num período consecutivo de 
30 dias, superem no seu conjunto, o limite estabelecido na al. a) 
de 1.1.

2. DEVER DE RECUSA DA OPERAÇÃO

As entidades destinatárias devem recusar a realização de 
qualquer operação acima referida sempre que o cliente, seu 
representante ou mandatário, quando solicitado, se recuse a 
fornecer os elementos necessários ao cumprimento dos deveres 
de identificação.

3. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos relativos à identificação do cliente, do 
seu representante ou mandatário, e da transacção devem ser 
conservados por um período nunca inferior a 5 anos, contados 
após a data da sua realização, e devem estar sempre disponí-
veis para efeitos de fiscalização, por parte desta Direcção de 
Serviços, do cumprimento dos deveres preventivos.

3.2. Para esse efeito, as entidades destinatárias devem proce-
der à criação de um sistema de registo apropriado, ou proceder 
ao registo por meio electrónico, com numeração sequencial dos 
clientes e das transacções objecto do dever de identificação, o 
qual deve conter todos os elementos mencionados em 1.2.

3.3. No caso de cessação de actividade por parte de uma 
entidade destinatária, os registos existentes nessa data, acom-
panhados dos respectivos documentos de identificação, devem 
ser remetidos ao Departamento de Inspecção das Actividades 
Económicas desta Direcção de Serviços.

4. REgISTO DAS TRANSACÇÕES DE ALTO RISCO E 
REFORÇO NO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS CLIENTES

4.1 São consideradas de alto risco as seguintes transacções, 
mas as entidades que se dediquem ao comércio de metais pre-
ciosos e de pedras preciosas apenas ficam sujeitas à alínea a):

a) Transacções em numerário de alto valor, ou seja, transac-
ções em numerário de valor igual ou superior a $ 300 000,00 
(trezentas mil patacas), mas não incluindo transacções em 
livranças, cheques, cartões de crédito ou em outras formas de 
pagamento; 
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（b）交易涉及本地或外地的高知名度政治人物2；

（c）交易涉及海外公司、信託公司、離岸公司或其他具複雜

組織架構的公司；

（d）客戶來自聯合國安理會的受制裁國家，又或來自反洗錢

金融行動特別工作組（FAT F）公布之高風險及不合作國家或地

區名單3。

4.2 採取強化客戶識別程序

對於以上高風險交易，必須採取以下強化客戶識別程序：

（a）若上述交易並非由本人進行，應採取措施取得真正買

家及賣家（自然人）身份識別資料，尤其是該交易是透過複雜架

構的法人或代理進行；

（b）對於資金來源也須採取識別措施以確保其來源為合

法；

（c）如上述措施不能有效進行，或不能取得足夠客戶盡職審

查資料，應拒絕交易並將有關交易向金融情報辦公室舉報；

b) Transacções que envolvam figuras políticas de alta reputa-
ção locais ou estrangeiras2;

c) Transacções que envolvam sociedades estrangeiras, socie-
dades fiduciárias, sociedades off-shore ou outras sociedades 
com complexas estruturas organizacionais; 

d) Clientes provenientes de países sujeitos à sanção imposta 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou, da lista de 
jurisdições de alto risco e não cooperativas do Grupo de Acção 
Financeira (FATF, na sigla inglesa) contra o branqueamento 
de capitais.3

4.2 Adopção de procedimentos reforçados de identificação 
de clientes 

Para as transacções de alto risco acima referidas, é necessá-
rio adoptar os seguintes procedimentos reforçados de identifi-
cação de clientes:

a) Se as referidas transacções não são efectuadas pelos clien-
tes próprios, devem ser tomadas medidas para obtenção de 
informações de identidade dos compradores e vendedores reais 
(pessoas singulares), particularmente quando as transacções 
sejam efectuadas através de pessoa colectiva de estrutura com-
plexa ou através de representante;

b) Igualmente, devem ser, obrigatoriamente, tomadas me-
didas de identificação da origem do dinheiro para assegurar a 
sua origem lícita;

c) Se as referidas medidas não forem efectuadas de forma 
eficaz, ou não se conseguir obter informações suficientes das 
diligências devidas em relação ao cliente, as transacções em 
apreço devem ser recusadas, e participadas ao Gabinete de In-
formação Financeira (GIF).

–––––––
2 A definição de Pessoas Locais Politicamente Expostas pode ser en-

contrada no sítio web dos Tribunais da RAEM (www.court.gov.mo, 
clique em «Consulta das Declarações de Rendimentos»). Pessoas Po-
liticamente Expostas Estrangeiras são os indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido funções públicas proeminentes num país ou territó-
rio estrangeiro, como, por exemplo, chefes de estado ou do governo, 
políticos de relevo, funcionários públicos superiores, oficiais judiciais 
ou militares, executivos superiores de empresas estatais e importan-
tes representantes de partidos políticos. Indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido  funções públicas proeminentes numa organização 
internacional referem-se a membros de alta administração, como, 
por exemplo, directores, subdirectores, membros de conselho ou 
funções equivalentes. A definição de Pessoas Politicamente Expostas 
não se pretende abranger indivíduos em posições intermediárias ou 
inferiores nas categorias acima referidas.

3 A lista de países sujeitos à sanção imposta pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas está disponível em: http://www.un.org/ 
/chinese/sc/committees/consolidates_list.shtml. A lista de jurisdições 
de alto risco e não cooperativas emitida pelo Grupo de Acção Fi-
nanceira (FATF, na sigla inglesa) está disponível em: http://www.fatf-
-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/(Apenas 
em versões inglesa e francesa). Devido à complexidade da lista do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas e que a lista do FATF 
só possui versões inglesa e francesa, portanto, para os utilizadores 
da língua chinesa, podem consultar a lista disponibilizada na página 
electrónica do Gabinete de Informação Financeira (www.gif.gov.mo).

–––––––
2 本地政治公眾人物的定義可參考澳門特別行政區法院（www.court.

gov.mo）之官員財產申報網頁。外國政治公眾人物定義是外國的正

在或曾經履行重要公職的人員，比如國家或政府首腦，高層政要，

資深的政府，司法或軍事官員，國有企業高級管理人員，重要政黨

官員。正在或曾經在國際組織中擔任重要公職的人員是指高級管理

成員，比如董事，副董事，董事會成員或有相當職責的其他人員。

政治公眾人物的定義不涵蓋上述類別的中級及較低級別的人員。

3 聯合國安理會的受制裁國家可參考http://www.un.org/chinese/sc/

committees/consolidated_list.shtml。

 FATF之高風險及不合作國家或地區名單可參閱http://www.fatf-gafi.

org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/（只有英語

及法語版本）。基於聯合國安理會名單的複雜性及FATF只提供英

法語版本，中文使用者可參考金融情報辦公室網頁（www.gif.gov.

mo）提供的名單資料。
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4.3 定期提交交易數據的義務

由於上述交易屬高風險，因此必須使用經濟局制定的表格記

錄有關交易並收集數據，並於每半年首十天內向經濟局提交。

5. 可疑交易通知義務 

5.1 如交易中有跡象顯示有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義

犯罪，或對象實體認為交易過程異於尋常，應於最遲兩個工作日

內通知金融情報辦公室。 

5.2 上款所述的通知係透過填寫由金融情報辦公室公佈的

專用表格為之。 

5.3 禁止對象實體及所有在其內工作或提供勞務的人士（不

論是長期工、臨時工或偶然提供勞務者）知會合同訂立人、其代

理或受託人或第三人有關交易因被認為存有實施清洗黑錢或資

助恐怖主義犯罪跡象而將其通知金融情報辦公室的事實。 

5.4 為適用第5.1點的規定，下列可疑交易活動視為構成實施

清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪跡象： 

（a）涉及4.1點指出的高風險交易而未能取得足夠的客戶盡

職審查資料以確保資金來源的合法性；

（b）同一合同訂立人、其代理或受託人連續進行交易活動； 

（c）交易的全部或部份以不同來源的資源支付（例如由不同

銀行、不同金融中心或不同出票人開出的支票）或以多種方式支

付（例如本地貨幣、外幣、票據、有價證券、金屬或其他可轉換為

金錢的資產）；又或交易中有人提出上述支付建議； 

（d）合同訂立人、其代理或受託人不準備或拒絕履行識別

義務，又或試圖說服負責人不履行該義務； 

（e）交易中，有人建議以境外帳戶間轉帳作為來支付全部或

部份交易金額； 

（f）合同訂立人明顯不具備財政條件落實交易，有可能只是

以其名義為他人進行交易； 

（g）有別於一般交易習慣，提出把交易金額開低或開高的

建議；

4.3 Obrigação de apresentação regular de dados relativos a 
transacções

Dado que as referidas transacções são de alto risco, é neces-
sário utilizar o modelo elaborado pela Direcção dos Serviços 
de Economia para registar as transacções e recolher informa-
ções, que deve ser entregue à DSE nos primeiros 10 dias de 
cada semestre.

5. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE TRANSACÇÕES 
SUSPEITAS

5.1. As entidades destinatárias devem comunicar ao Gabine-
te de Informação Financeira, no prazo máximo de 2 dias úteis, 
todas as transacções que indiciem a prática de um crime de 
branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo 
ou que as entidades destinatárias considerem anormais duran-
te o seu processamento.

5.2. A comunicação referida no número anterior é efectuada 
mediante o preenchimento do modelo de uso próprio publica-
do pelo Gabinete de Informação Financeira.

5.3. É vedado às entidades destinatárias, bem como a todas 
as pessoas que nelas trabalham ou prestem serviço, seja a título 
permanente, temporário ou ocasional, darem conhecimento 
aos seus clientes, seus representantes ou mandatários, ou a 
terceiros, de que a transacção foi considerada como reveladora 
de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais 
ou de financiamento ao terrorismo e que, em consequência, foi 
comunicada ao Gabinete de Informação Financeira.

5.4. Para efeitos do disposto em 5.1, constituem indícios da 
prática do crime de branqueamento de capitais e de financia-
mento ao terrorismo:

a) Transacções de alto risco indicadas em 4.1 em que, após 
diligências devidas feitas ao cliente, não se conseguem obter in-
formações suficientes para assegurar a origem lícita do dinheiro;

b) A realização de sucessivas transacções pelo mesmo con-
tratante, seu representante ou mandatário;

c) O pagamento ou proposta de pagamento da transacção, no 
todo ou em parte, com recursos de origens diversas (tais como 
cheques de diferentes bancos, de diferentes praças, de diferen-
tes emitentes) ou com diversos meios (tais como, moeda local 
e estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer 
activo passível de ser convertido em dinheiro);

d) A recusa ou a indisponibilidade para cumprir com os de-
veres de identificação, pelo contratante, seu representante ou 
mandatário, ou quando tente convencer os responsáveis ao seu 
não cumprimento;

e) Proposta de pagamento da transacção, no todo ou em par-
te, através da transferência de recursos entre contas bancárias 
no exterior;

f) Transacções em que o contratante aparente não possuir 
condições financeiras para a sua concretização, configurando a 
possibilidade de se tratar de um «testa-de-ferro»;

g) Proposta de sub-facturação ou de sobre-facturação em 
transacções comerciais, o que não corresponde à prática habi-
tual da transacção;
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（h）客戶促使以套現為目的，而作出虛假交易；或在交易完

成後隨即作出套現行為；

（i）任何其他活動，基於其涉及各方、複雜性、價值、進行形

式、所使用工具等方面的特徵，又或基於缺乏經濟或法律理據，

表現為符合清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的前提，或與這些犯

罪有關的活動。

5.5 如進行上述可疑交易人士無法提出交易之合理理由，或

無法提供有關交易者的客戶識別資料，應拒絕該等交易並最遲

於兩個工作日內通知金融情報辦公室。

6. 合作義務 

6.1 對象實體應向預防及遏止清洗黑錢或資助恐怖主義犯

罪範疇的有權限當局，如金融情報辦公室、司法警察局、檢察院

和法院提供所有資料及提交其要求的文件。 

6.2 第5.3點的規定適用於上款的提供合作義務。 

四、制裁制度 

1. 對象實體故意或疏忽不履行打擊清洗黑錢或資助恐怖主

義犯罪的預防義務，構成行政違法行為，可根據第7/2006號行政

法規第九條規定處罰之。 

2. 經濟局在其監察權力範圍內具有就行政違法行為提起程

序及組成卷宗的職權。 

五、最後規定 

1. 本指引規定的程序自公佈翌日起生效。 

2. 對本指引的實施有任何疑問，可向經濟局經濟活動稽查

廳查詢。

預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

須採取的共同程序指引

一、目的 

1. 本指引旨在落實履行打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

預防性義務的前提條件和訂定為履行該等義務而須遵行的共同

程序。 

h) Transacções falsas promovidas pelo cliente com objectivo 
de obter numerário; ou o cliente revende o objecto da transac-
ção para obter numerário logo após a conclusão da mesma;

i) Quaisquer outras operações que, pelas suas características, 
no que se refere às partes envolvidas, complexidade, valores 
em causa, formas de realização, instrumentos utilizados ou 
pela falta de fundamento económico ou legal, possam confi-
gurar hipóteses de crimes de branqueamento de capitais ou de 
financiamento ao terrorismo, ou com estes relacionados.

5.5. Caso os indivíduos das transacções suspeitas acima re-
feridas não consigam justificar devidamente para a realização 
das mesmas, ou não consigam fornecer os dados de identifi-
cação de clientes, devem ser recusadas essas transacções e co-
municadas ao Gabinete de Informação Financeira dentro de 2 
dias úteis.

6. DEVER DE COLABORAÇÃO

6.1. As entidades destinatárias devem fornecer todas as in-
formações e apresentar todos os documentos requeridos pelas 
autoridades com competência em matéria de prevenção e re-
pressão dos crimes de branqueamento de capitais e de finan-
ciamento ao terrorismo, nomeadamente, ao Gabinete de Infor-
mação Financeira, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e 
aos Tribunais.

6.2. É aplicável à colaboração prestada no número anterior o 
disposto em 5.3.

IV. REgIME SANCIONATÓRIO

1. O não cumprimento, doloso ou negligente, pelas entidades 
destinatárias, dos deveres preventivos de combate aos crimes de 
branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo 
constitui uma infracção administrativa, punível nos termos do 
disposto no artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006.

2. Compete à Direcção dos Serviços de Economia, no âm-
bito dos seus poderes de fiscalização, proceder à instauração e 
instrução dos procedimentos por infracção administrativa.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os procedimentos constantes das presentes instruções en-
tram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

2. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento sobre a 
implementação das presentes instruções devem ser solicitados 
ao Departamento de Inspecção das Actividades Económicas 
da Direcção dos Serviços de Economia.

INSTRUÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS 
COMUNS A ADOPTAR PARA A PREVENÇÃO DOS 

CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE 
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

I. OBJECTIVO

1. As presentes instruções têm como escopo proceder à con-
cretização dos pressupostos para o cumprimento dos deveres 
de natureza preventivos de combate aos crimes de branquea-
mento de capitais e de financiamento ao terrorismo, bem como 
à sistematização dos procedimentos comuns a adoptar para 
cumprimento desses mesmos deveres.
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2. 經濟局以監察實體身份行使第7/2006號行政法規第二條

第一款（六）項及第二款賦予的權力，並根據第2/2006號法律第

六條（四）項及第3/2006號法律第十一條的規定制定本指引。 

二、對象 

從事不動產中介業務之實體，或從事購買不動產以作轉售的

業務的實體，在其促成交易行為階段，須遵守本指引的規定。 

三、採用的共同程序 

1. 識別義務 

1.1 本指引的對象實體在下列情況下須對合同訂立人和交易

物作識別： 

（a）交易金額4等於或超過二十萬澳門元或等值外幣； 

（b）只要檢視交易或透過任何其他方式，使其懷疑或知悉

某些事實有跡象顯示有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪。 

1.2 上述的識別要求應包含下列資料： 

（a）如屬自然人，本地居民的資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 身份證明文件類別（如：永久性居民身份證，非永久性居

民身份證）；

• 身份證明文件號碼；

• 常居地址；

• 出生日期。

（b）如屬外地居民，其資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 護照號碼；如為內地居民，應提供通行證及/或內地居民身

份證號碼；

• 國籍及/或證件簽發地；

2. A Direcção dos Serviços de Economia, na qualidade de 
autoridade de fiscalização, elabora as presentes instruções no 
uso dos poderes conferidos pela alínea 6) do n.º 1 e pelo n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, conjuga-
dos com o disposto na alínea 4) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006 e 
no artigo 11.º da Lei n.º 3/2006.

II. DESTINATÁRIOS

Encontram-se sujeitas à observância do disposto nas presen-
tes instruções as entidades que exerçam actividades de media-
ção imobiliária ou de compra de imóveis para revenda na fase 
de promoção de transacções.

III. PROCEDIMENTOS COMUNS A ADOPTAR

1. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. As entidades destinatárias das presentes instruções de-
vem proceder à identificação dos contratantes e do objecto das 
transacções nas seguintes situações:

a) Sempre que o montante da transacção4 seja igual ou supe-
rior a $ 200 000,00 (duzentas mil patacas), ou o seu valor equi-
valente em divisas;

b) Sempre que do exame da transacção, ou por qualquer ou-
tro modo, resultar a suspeita ou o conhecimento de determina-
dos factos que indiciem a prática do crime de branqueamento 
de capitais ou de financiamento ao terrorismo.

1.2. Do pedido de identificação acima referido devem cons-
tar os seguintes elementos:

a) Tratando-se de pessoa singular, residente local, os dados 
de identificação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Tipo do documento de  identificação (ex: Bilhete de Iden-
tidade de Residente Permanente da RAEM, Bilhete de Identi-
dade de Residente Não Permanente da RAEM);

•  Número do documento de identificação;

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

b) Tratando-se de residente estrangeiro, os dados de identifi-
cação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Número do passaporte. Se  tratar de residente do Interior 
da China, deve ser incluído o número do salvo-conduto e/ou do 
Bilhete de  Identidade de Residente da República Popular da 
China;

•  Nacionalidade e/ou  local de emissão do documento de 
identificação;

–––––––
4 O montante da transacção refere-se ao montante em numerário 

pago numa vez durante o processo de promoção da transacção (v.g. 
pagamento a título de sinal ou de sinceridade em concretizar a tran-
sacção), mas não o preço total do objecto da transacção.

–––––––
4 所指交易金額，為促成交易中一次性支付的現付金額（如訂金或誠

意金），而非交易標的之總價格。
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• 常居地址；

• 出生日期。

（c）屬以代理或受託人身份進行交易的情況，如有可能，應

包括有關代理憑證副本； 

（d）如屬法人，對本地註冊成立的公司而言，其資料應包括

公司商業名稱，公司住所，商業及動產登記局發出之商業登記書

面報告，及交予財政局的收益申報書；

（e）對外地註冊成立的公司而言，其資料應包括等同於本地

公司所需之文件，有效註冊證明及其他相關文件；

（f）公司被授權簽署人，須提供授權人及被授權簽署人之身

份資料。所需資料請參閱1.2（a）及（b）項；

（g）不動產的完整識別資料； 

（h）進行的交易類別（購買、出售、交換）； 

（i）交易總值；

（j）支付方式（現金、支票、信用卡、融資借貸等）；

（k）交易日期。 

1.3 同一合同訂立人、其代理或受託人，與同一對象實體在

連續三十日內進行多項的交易，只要交易總額超過第1.1點（a）

項規定的限額時，有關實體亦須按照上述規定受識別義務的約

束。 

2. 拒絕進行交易的義務 

倘合同訂立人、其代理或受託人在被要求下仍拒絕提供履行

識別義務所需的資料，對象實體應拒絕進行任何交易。 

3. 保存文件的義務 

3.1 對象實體須把關於客戶、其代理或受託人和所進行交易

的識別文件作保存；倘若對象實體發現任何自然人或法人有異

於尋常的交易，亦須將該等交易記錄或依據保存。而保存期為活

動進行日起計，最少保存五年；而為方便經濟局監察預防義務的

履行情況，須隨時出示有關文件。

3.2 為此，對象實體應製備適當的記錄冊或透過電子形式記

錄，將須識別的合同訂立人和交易按序標號，並記錄第1.2點所

述的全部資料。 

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

c) Nos casos em que a transacção seja realizada pelo repre-
sentante ou mandatário, deve ser incluído, sempre que possível, 
a cópia do documento comprovativo dos poderes de represen-
tação;

d) Tratando-se de pessoa colectiva, sociedade registada e 
constituída em Macau, os dados de identificação devem incluir 
a denominação social, sede social, informação por escrito do 
registo comercial emitida pela Conservatória dos Registos Co-
mercial e de Bens Móveis e declaração de rendimentos apre-
sentada à Direcção dos Serviços de Finanças;

e) Tratando-se de sociedade registada e constituída no ex-
terior, os dados de identificação devem incluir os equivalentes 
aos exigidos à sociedade registada e constituída em Macau, 
certidão de registo válida e outros documentos relacionados;

f) Havendo signatário autorizado da sociedade, é preciso 
apresentar os dados de identificação de quem dá autorização e 
do signatário autorizado. Os dados necessários são os referidos 
nas alíneas a) e b) do n.º 1.2.;

g) Identificação completa do imóvel;

h) Tipo de transacção efectuada (compra, venda, permuta);

i) Valor global da transacção;

j) Meio de pagamento (numerário, cheque, cartão de crédito, 
financiamento, etc);

k) Data da transacção.

1.3. Estão igualmente sujeitas ao dever de identificação, nos 
termos supra-referidos, as transacções que sejam realizadas 
pelo mesmo contratante, seu representante ou mandatário, 
com a mesma entidade destinatária, que num período consecu-
tivo de 30 dias, superem no seu conjunto, o limite estabelecido 
na al. a) de 1.1.

2. DEVER DE RECUSA DA OPERAÇÃO

As entidades destinatárias devem recusar a realização de 
qualquer transacção sempre que o contratante, seu represen-
tante ou mandatário, quando solicitado, se recuse a fornecer os 
elementos necessários ao cumprimento dos deveres de identifi-
cação.

3. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos relativos à identificação do cliente, do 
seu representante ou mandatário, e da transacção devem ser 
conservados por um período nunca inferior a 5 anos, contados 
após a data da sua realização, e devem estar sempre disponí-
veis para efeitos de fiscalização, por parte desta Direcção de 
Serviços, do cumprimento dos deveres preventivos.

3.2. Para esse efeito, as entidades destinatárias devem proce-
der à criação de um sistema de registo apropriado, ou proceder 
ao registo por meio electrónico, com numeração sequencial dos 
clientes e das transacções objecto do dever de identificação, o 
qual deve conter todos os elementos mencionados em 1.2.
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3.3 如對象實體終止業務，應將其至結業日所保存的記錄附

同有關之識別文件送交經濟局經濟活動稽查廳。 

4. 高風險交易之記錄及強化客戶識別程序

4.1 涉及以下情況的交易被視為高風險：

（a）大額現金交易（即澳門幣五十萬元或以上之現金交易，

但不包括本票、支票、信用卡或其他支付方式的交易）；

（b）交易涉及本地或外地的高知名度政治人物5；

（c）交易涉及海外公司、信託公司、離岸公司或其他具複雜

組織架構的公司；

（d）客戶來自聯合國安理會的受制裁國家，又或來自反洗錢

金融行動特別工作組（FAT F）公布之高風險及不合作國家或地

區名單6。

4.2 採取強化客戶識別程序

對於以上高風險交易，必須採取以下強化客戶識別程序：

（a）若上述交易並非由本人進行，應採取措施取得真正買

3.3. No caso de cessação de actividade por parte de uma 
entidade destinatária, os registos existentes nessa data, acom-
panhados dos respectivos documentos de identificação, devem 
ser remetidos ao Departamento de Inspecção das Actividades 
Económicas desta Direcção de Serviços.

4. REgISTO DAS TRANSACÇÕES DE ALTO RISCO E 
REFORÇO NO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS CLIENTES

4.1 São consideradas de alto risco as seguintes transacções:

a) Transacções em numerário de alto valor, ou seja, transac-
ções em numerário de valor igual ou superior a $ 500 000,00 
(quinhentos mil patacas), mas não incluindo transacções em 
livranças, cheques, cartões de crédito ou em outras formas de 
pagamento; 

b) Transacções que envolvam figuras políticas de alta reputa-
ção locais ou estrangeiras5;

c) Transacções que envolvam sociedades estrangeiras, socie-
dades fiduciárias, sociedades off-shore ou outras sociedades 
com complexas estruturas organizacionais; 

d) Clientes provenientes de países sujeitos à sanção imposta 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou, da lista de 
jurisdições de alto risco e não cooperativas do Grupo de Acção 
Financeira (FATF, na sigla inglesa) contra o branqueamento 
de capitais.6

4.2 Adopção de procedimentos reforçados de identificação 
de clientes 

Para as transacções de alto risco acima referidas, é necessá-
rio adoptar os seguintes procedimentos reforçados de identifi-
cação de clientes:

a) Se as referidas transacções não são efectuadas pelos clien-
tes próprios, devem ser tomadas medidas para obtenção de 
informações de identidade dos compradores e vendedores reais 

–––––––
5 A definição de Pessoas Locais Politicamente Expostas pode ser en-

contrada no sítio web dos Tribunais da RAEM (www.court.gov.mo, 
clique em «Consulta das Declarações de Rendimentos»). Pessoas Po-
liticamente Expostas Estrangeiras são os indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido funções públicas proeminentes num país ou territó-
rio estrangeiro, como, por exemplo, chefes de estado ou do governo, 
políticos de relevo, funcionários públicos superiores, oficiais judiciais 
ou militares, executivos superiores de empresas estatais e importan-
tes representantes de partidos políticos. Indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido  funções públicas proeminentes numa organização 
internacional referem-se a membros de alta administração, como, 
por exemplo, directores, subdirectores, membros de conselho ou 
funções equivalentes. A definição de Pessoas Politicamente Expostas 
não se pretende abranger indivíduos em posições intermediárias ou 
inferiores nas categorias acima referidas.

6 A lista de países sujeitos à sanção imposta pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas está disponível em: http://www.un.org/ 
/chinese/sc/committees/consolidates_list.shtml. A lista de jurisdições 
de alto risco e não cooperativas emitida pelo Grupo de Acção Fi-
nanceira (FATF, na sigla inglesa) está disponível em: http://www.fatf-
-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/(Apenas 
em versões inglesa e francesa). Devido à complexidade da lista do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas e que a lista do FATF 
só possui versões inglesa e francesa, portanto, para os utilizadores 
da língua chinesa, podem consultar a lista disponibilizada na página 
electrónica do Gabinete de Informação Financeira (www.gif.gov.mo).

–––––––
5 本地政治公眾人物的定義可參考澳門特別行政區法院（www.court.

gov.mo）之官員財產申報網頁。外國政治公眾人物定義是外國的正

在或曾經履行重要公職的人員，比如國家或政府首腦，高層政要，

資深的政府，司法或軍事官員，國有企業高級管理人員，重要政黨

官員。正在或曾經在國際組織中擔任重要公職的人員是指高級管理

成員，比如董事，副董事，董事會成員或有相當職責的其他人員。

政治公眾人物的定義不涵蓋上述類別的中級及較低級別的人員。

6 聯合國安理會的受制裁國家可參考http://www.un.org/chinese/sc/

committees/consolidated_list.shtml。

 FATF之高風險及不合作國家或地區名單可參閱http://www.fatf-gafi.

org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/（只有英語

及法語版本）。基於聯合國安理會名單的複雜性及FATF只提供英

法語版本，中文使用者可參考金融情報辦公室網頁（www.gif.gov.

mo）提供的名單資料。
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家及賣家（自然人）身份識別資料，尤其是該交易是透過複雜架

構的法人或代理進行；

（b）對於資金來源也須採取識別措施以確保其來源為合

法；

（c）如上述措施不能有效進行，或不能取得足夠客戶盡職審

查資料，應拒絕交易並將有關交易向金融情報辦公室舉報。

4.3 定期提交交易數據的義務

由於上述交易屬高風險，因此必須使用經濟局制定的表格記

錄有關交易並收集數據，並於每半年首十天內向經濟局提交。

5. 可疑交易通知義務 

5.1 如交易中有跡象顯示有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義

犯罪，或對象實體認為交易過程異於尋常，應於最遲兩個工作日

內通知金融情報辦公室。 

5.2 上款所述的通知係透過填寫由金融情報辦公室公佈的

專用表格為之。 

5.3 禁止對象實體及所有在其內工作或提供勞務的人士（不

論是長期工、臨時工或偶然提供勞務者）知會合同訂立人、其代

理或受託人或第三人有關交易因被認為存有實施清洗黑錢或資

助恐怖主義犯罪跡象而將其通知金融情報辦公室的事實。 

5.4 為適用第5.1點的規定，下列可疑交易活動視為構成實施

清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪跡象： 

（a）涉及4.1點指出的高風險交易而未能取得足夠的客戶盡

職審查資料以確保資金來源的合法性；

（b）同一合同訂立人、其代理或受託人連續進行不動產交

易； 

（c）交易的全部或部份以不同來源的資源支付（例如由不同

銀行、不同金融中心或不同出票人開出的支票）或以多種方式支

付（例如本地貨幣、外幣、票據、有價證券、金屬或其他可轉換為

金錢的資產）；又或交易中有人提出上述支付建議； 

(pessoas singulares), particularmente quando as transacções 
sejam efectuadas através de pessoa colectiva de estrutura com-
plexa ou através de representante;

b) Igualmente, devem ser, obrigatoriamente, tomadas me-
didas de identificação da origem do dinheiro para assegurar a 
sua origem lícita;

c) Se as referidas medidas não forem efectuadas de forma 
eficaz, ou não se conseguir obter informações suficientes das 
diligências devidas em relação ao cliente, as transacções em 
apreço devem ser recusadas, e participadas ao Gabinete de In-
formação Financeira (GIF).

4.3 Obrigação de apresentação regular de dados relativos a 
transacções

Dado que as referidas transacções são de alto risco, é neces-
sário utilizar o modelo elaborado pela Direcção dos Serviços 
de Economia para registar as transacções e recolher informa-
ções, que deve ser entregue à DSE nos primeiros 10 dias de 
cada semestre.

5. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE TRANSACÇÕES 
SUSPEITAS

5.1. As entidades destinatárias devem comunicar ao Gabine-
te de Informação Financeira, no prazo máximo de 2 dias úteis, 
todas as transacções que indiciem a prática de um crime de 
branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo 
ou que as entidades destinatárias considerem anormais duran-
te o seu processamento.

5.2. A comunicação referida no número anterior é efectuada 
mediante o preenchimento do modelo de uso próprio publica-
do pelo Gabinete de Informação Financeira.

5.3. É vedado às entidades destinatárias, bem como a todas 
as pessoas que nelas trabalham ou prestem serviço, seja a título 
permanente, temporário ou ocasional, darem conhecimento 
aos seus clientes, seus representantes ou mandatários, ou a 
terceiros, de que a transacção foi considerada como reveladora 
de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais 
ou de financiamento ao terrorismo e que, em consequência, foi 
comunicada ao Gabinete de Informação Financeira.

5.4. Para efeitos do disposto em 5.1, constituem indícios da 
prática do crime de branqueamento de capitais e de financia-
mento ao terrorismo:

a) Transacções de alto risco indicadas em 4.1 em que, após 
diligências devidas feitas ao cliente, não se conseguem obter 
informações suficientes para assegurar a origem lícita do di-
nheiro;

b) A realização de sucessivas transacções imobiliárias pelo 
mesmo contratante, seu representante ou mandatário;

c) O pagamento ou proposta de pagamento da transacção, no 
todo ou em parte, com recursos de origens diversas (tais como 
cheques de diferentes bancos, de diferentes praças, de diferen-
tes emitentes) ou com diversos meios (tais como, moeda local 
e estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer 
activo passível de ser convertido em dinheiro);
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（d）合同訂立人、其代理或受託人不準備或拒絕履行識別

義務，又或試圖說服負責人不履行該義務； 

（e）交易中，有人建議以境外帳戶間轉帳作為來支付全部或

部份交易金額； 

（f）合同訂立人明顯不具備財政條件落實交易，有可能只是

以其名義為他人進行交易； 

（g）有人提出把不動產交易金額開低或開高的建議；

（h）當合同訂立人支付大額訂金後取消交易，並要求以本

票或支票取回訂金；

（i）客戶促使以套現為目的，而作出虛假交易；或在交易完

成後隨即作出套現行為；

（j）任何其他活動，基於其涉及各方、複雜性、價值、進行形

式、所使用工具等方面的特徵，又或基於缺乏經濟或法律理據，

表現為符合清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的前提，或與這些犯

罪有關的活動。

5.5 如進行上述可疑交易人士無法提出交易之合理理由，或

無法提供有關交易者的客戶識別資料，應拒絕該等交易並最遲

於兩個工作日內通知金融情報辦公室。

6. 合作義務 

6.1 對象實體應向預防及遏止清洗黑錢或資助恐怖主義犯

罪範疇的有權限當局，如金融情報辦公室、司法警察局、檢察院

和法院提供所有資料及提交其要求的文件。 

6.2 第5.3點的規定適用於上款的提供合作義務。 

四、制裁制度 

1. 對象實體故意或疏忽不履行打擊清洗黑錢或資助恐怖主

義犯罪的預防義務，構成行政違法行為，可根據第7/2006號行政

法規第九條規定處罰之。 

2. 經濟局在其監察權力範圍內具有就行政違法行為提起程

序及組成卷宗的職權。 

五、最後規定 

1. 本指引規定的程序自公佈翌日起生效。 

d) A recusa ou a indisponibilidade para cumprir com os de-
veres de identificação, pelo contratante, seu representante ou 
mandatário, ou quando tente convencer os responsáveis ao seu 
não cumprimento;

e) Proposta de pagamento da transacção, no todo ou em par-
te, através da transferência de recursos entre contas bancárias 
no exterior;

f) Transacções em que o contratante não aparente possuir 
condições financeiras para a sua concretização, configurando a 
possibilidade de se tratar de um «testa-de-ferro»;

g) Proposta de sub-facturação ou de sobre-facturação do 
imóvel objecto da transacção;

h) Cancelamento da transacção pelo contratante após o pa-
gamento da caução de valor elevado e pedido da sua devolução 
em cheque ou livrança;

i) Transacções falsas promovidas pelo cliente com objectivo 
de obter numerário; ou o cliente revende o objecto da transac-
ção para obter numerário logo após a conclusão da mesma;

j) Quaisquer outras operações que, pelas suas características, 
no que se refere às partes envolvidas, complexidade, valores 
em causa, formas de realização, instrumentos utilizados ou 
pela falta de fundamento económico ou legal, possam confi-
gurar hipóteses de crimes de branqueamento de capitais ou de 
financiamento ao terrorismo, ou com estes relacionados.

5.5. Caso os indivíduos das transacções suspeitas acima re-
feridas não consigam justificar devidamente para a realização 
das mesmas, ou não consigam fornecer os dados de identifi-
cação de clientes, devem ser recusadas essas transacções e co-
municadas ao Gabinete de Informação Financeira dentro de 2 
dias úteis.

6. DEVER DE COLABORAÇÃO

6.1. As entidades destinatárias devem fornecer todas as in-
formações e apresentar todos os documentos requeridos pelas 
autoridades com competência em matéria de prevenção e re-
pressão dos crimes de branqueamento de capitais e de finan-
ciamento ao terrorismo, nomeadamente, ao Gabinete de Infor-
mação Financeira, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e 
aos Tribunais.

6.2. É aplicável à colaboração prestada no número anterior o 
disposto em 5.3.

IV. REgIME SANCIONATÓRIO

1. O não cumprimento, doloso ou negligente, pelas entidades 
destinatárias, dos deveres preventivos de combate aos crimes de 
branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo 
constitui uma infracção administrativa, punível nos termos do 
disposto no artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006.

2. Compete à Direcção dos Serviços de Economia, no âm-
bito dos seus poderes de fiscalização, proceder à instauração e 
instrução dos procedimentos por infracção administrativa.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os procedimentos constantes das presentes instruções en-
tram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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2. 對本指引的實施有任何疑問，可向經濟局經濟活動稽查

廳查詢。

預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

須採取的共同程序指引

一、目的 

1. 本指引旨在落實履行打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪

預防性義務的前提條件和訂定為履行該等義務而須遵行的共同

程序。 

2. 經濟局以監察實體身份行使第7/2006號行政法規第二條

第一款（六）項及第二款賦予的權力，並根據第2/2006號法律第

六條（六）項及第3/2006號法律第十一條的規定制定本指引。 

二、對象 

不受第7/2006號行政法規第二條第一款所述的任何其他監

察當局監管的提供勞務實體，當其在以下業務範圍內為客戶準

備進行或實際進行有關活動時，須遵守本指引的規定： 

（a）以代辦人身份設立法人； 

（b）作為某公司的行政管理機關成員或秘書、股東，又或作

為其他法人的與上述者具有相同位置的人； 

（c）向某公司、其他法人或無法律人格的實體提供公司住

所、商用地址、設施，又或行政或郵政地址； 

（d）作為信託基金或機構的管理人； 

（e）在損益歸他人的情況下，以股東身份參與活動； 

（f）進行必要措施，使第三人以（b）、（d）或（e）分項所指

方式行事。 

三、採用的共同程序 

1. 識別義務 

1.1 本指引的對象實體，只要檢視所進行活動或透過任何其

他方式，使其懷疑或知悉某些事實有跡象顯示有人實施清洗黑

錢或資助恐怖主義犯罪時，便應對客戶和所進行的活動作出識

別。 

2. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento sobre a 
implementação das presentes instruções devem ser solicitados 
ao Departamento de Inspecção das Actividades Económicas 
da Direcção dos Serviços de Economia.

INSTRUÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS 
COMUNS A ADOPTAR PARA A PREVENÇÃO DOS 

CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE 
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

I. OBJECTIVO

1. As presentes instruções têm como escopo proceder à con-
cretização dos pressupostos para o cumprimento dos deveres 
de natureza preventivos de combate aos crimes de branquea-
mento de capitais e de financiamento ao terrorismo, bem como 
à sistematização dos procedimentos comuns a adoptar para 
cumprimento desses mesmos deveres.

2. A Direcção dos Serviços de Economia, na qualidade de 
autoridade de fiscalização, elabora as presentes instruções no 
uso dos poderes conferidos pela alínea 6) do n.º 1 e pelo n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, conjuga-
dos com o disposto na alínea 6) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006 e 
no artigo 11.º da Lei n.º 3/2006.

II. DESTINATÁRIOS

 Encontram-se sujeitas à observância do disposto nas presen-
tes instruções as entidades prestadoras de serviços não sujeitas 
à supervisão de qualquer das outras autoridades de fiscalização 
referidas no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo 
n.º 7/2006, quando preparem ou efectuem operações para um 
cliente, no âmbito das seguintes actividades:

a) Actuação como agente na constituição de pessoas colecti-
vas;

b) Actuação como administrador ou secretário de uma so-
ciedade, sócio ou titular de posição idêntica, para outras pessoas 
colectivas;

c) Fornecimento de sede social, endereço comercial, instala-
ções ou endereço administrativo ou postal a uma sociedade, a 
qualquer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personali-
dade jurídica;

d) Actuação como administrador de um «trust»;

e) Intervenção como sócio por conta de outra pessoa;

f) Realização das diligências necessárias para que um tercei-
ro actue da forma prevista em b), d) ou e).

III. PROCEDIMENTOS COMUNS A ADOPTAR

1. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. As entidades destinatárias das presentes instruções de-
vem proceder à identificação dos clientes e da operação sempre 
que, do exame desta, ou por qualquer outro modo, resultar a 
suspeita ou o conhecimento de determinados factos que indi-
ciam a prática do crime de branqueamento de capitais ou de 
financiamento ao terrorismo.
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1.2 上述的識別要求應包含下列資料： 

（a）如屬自然人，本地居民的資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 身份證明文件類別（如：永久性居民身份證，非永久性居

民身份證）；

• 身份證明文件號碼；

• 常居地址；

• 出生日期。

（b）如屬外地居民，其資料應包括：

• 姓名及/或其所使用的其他姓名；

• 護照號碼；如為內地居民，應提供通行證及/或內地居民身

份證號碼；

• 國籍及/或證件簽發地；

• 常居地址；

• 出生日期。

（c）如屬法人，對本地註冊成立的公司而言，其資料應包括

公司商業名稱，公司住所，商業及動產登記局發出之商業登記書

面報告，及交予財政局的收益申報書；

（d）對外地註冊成立的公司而言，其資料應包括等同於本地

公司所需之文件，有效註冊證明及其他相關文件；

（e）公司被授權簽署人，須提供授權人及被授權簽署人之身

份資料。所需資料請參閱1.2（a）及（b）項； 

（f）對所進行活動作識別和詳細描述； 

（g）進行活動的日期。 

2. 拒絕進行活動的義務 

倘客戶、其代理或受託人在被要求下仍拒絕提供履行識別

義務所需的資料，對象實體應拒絕進行任何上述活動。 

3. 保存文件的義務 

3.1 對象實體須把關於客戶和所進行活動的識別文件作保

存；倘若對象實體發現任何自然人或法人進行異於尋常的活動，

1.2. Do pedido de identificação acima referido devem cons-
tar os seguintes elementos:

a) Tratando-se de pessoa singular, residente local, os dados 
de identificação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Tipo do documento de  identificação (ex: Bilhete de Iden-
tidade de Residente Permanente da RAEM, Bilhete de Identi-
dade de Residente Não Permanente da RAEM);

•  Número do documento de identificação;

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

b) Tratando-se de residente estrangeiro, os dados de identifi-
cação devem incluir os seguintes elementos:

•  Nome e/ou outros nomes usados;

•  Número do passaporte. Se  tratar de residente do Interior 
da China, deve ser incluído o número do salvo-conduto e/ou do 
Bilhete de  Identidade de Residente da República Popular da 
China;

•  Nacionalidade e/ou  local de emissão do documento de 
identificação;

•  Domicílio habitual;

•  Data de nascimento.

c) Tratando-se de pessoa colectiva, sociedade registada e 
constituída em Macau, os dados de identificação devem incluir 
a denominação social, sede social, informação por escrito do 
registo comercial emitida pela Conservatória dos Registos Co-
mercial e de Bens Móveis e declaração de rendimentos apre-
sentada à Direcção dos Serviços de Finanças;

d) Tratando-se de sociedade registada e constituída no ex-
terior, os dados de identificação devem incluir os equivalentes 
aos exigidos à sociedade registada e constituída em Macau, 
certidão de registo válida e outros documentos relacionados;

e) Havendo signatário autorizado da sociedade, é preciso 
apresentar os dados de identificação de quem dá autorização e 
do signatário autorizado. Os dados necessários são os referidos 
nas alíneas a) e b) do n.º 1.2.;

f) Identificação e descrição detalhada da operação efectuada;

g) Data em que a operação foi efectuada.

2. DEVER DE RECUSA DA OPERAÇÃO

As entidades destinatárias devem recusar a realização de 
qualquer operação acima referida sempre que o cliente, seu 
representante ou mandatário, quando solicitado, se recuse a 
fornecer os elementos necessários ao cumprimento dos deveres 
de identificação.

3. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos relativos à identificação do cliente, do 
seu representante ou mandatário, e da transacção devem ser 
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亦須將該等記錄或依據保存。而保存期為活動進行日起計，最少

保存五年；而為方便經濟局監察預防義務的履行情況，須隨時出

示有關文件。 

3.2 為此，對象實體應製備適當的記錄冊或透過電子形式記

錄，將須識別的客戶和活動按序標號，並記錄第1.2點所述的全

部資料。 

3.3 如對象實體終止業務，應將其至結業日所保存的記錄附

同有關之識別文件送交經濟局經濟活動稽查廳。 

4. 高風險活動之記錄及強化客戶識別程序

4.1 涉及以下情況的活動被視為高風險：

（a）交易涉及本地或外地的高知名度政治人物7；

（b）交易涉及海外公司、信託公司、離岸公司或其他具複雜

組織架構的公司；

（c）客戶來自聯合國安理會的受制裁國家，又或來自反洗錢

金融行動特別工作組（FAT F）公布之高風險及不合作國家或地

區名單8。

conservados por um período nunca inferior a 5 anos, contados 
após a data da sua realização, e devem estar sempre disponí-
veis para efeitos de fiscalização, por parte desta Direcção de 
Serviços, do cumprimento dos deveres preventivos.

3.2. Para esse efeito, as entidades destinatárias devem proce-
der à criação de um sistema de registo apropriado, ou proceder 
ao registo por meio electrónico, com numeração sequencial dos 
clientes e das transacções objecto do dever de identificação, o 
qual deve conter todos os elementos mencionados em 1.2.

3.3. No caso de cessação de actividade por parte de uma 
entidade destinatária, os registos existentes nessa data, acom-
panhados dos respectivos documentos de identificação, devem 
ser remetidos ao Departamento de Inspecção das Actividades 
Económicas desta Direcção de Serviços.

4. REgISTO DAS TRANSACÇÕES DE ALTO RISCO E 
REFORÇO NO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS CLIENTES

4.1 São consideradas de alto risco as seguintes transacções:

a) Transacções que envolvam figuras políticas de alta reputa-
ção locais ou estrangeiras7;

b) Transacções que envolvam sociedades estrangeiras, so-
ciedades fiduciárias, sociedades off-shore ou outras sociedades 
com complexas estruturas organizacionais; 

c) Clientes provenientes de países sujeitos à sanção imposta 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou, da lista de 
jurisdições de alto risco e não cooperativas do Grupo de Acção 
Financeira (FATF, na sigla inglesa) contra o branqueamento 
de capitais.8

–––––––
7 A definição de Pessoas Locais Politicamente Expostas pode ser en-

contrada no sítio web dos Tribunais da RAEM (www.court.gov.mo, 
clique em «Consulta das Declarações de Rendimentos»). Pessoas Po-
liticamente Expostas Estrangeiras são os indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido funções públicas proeminentes num país ou territó-
rio estrangeiro, como, por exemplo, chefes de estado ou do governo, 
políticos de relevo, funcionários públicos superiores, oficiais judiciais 
ou militares, executivos superiores de empresas estatais e importan-
tes representantes de partidos políticos. Indivíduos que exerçam ou 
tenham exercido  funções públicas proeminentes numa organização 
internacional referem-se a membros de alta administração, como, 
por exemplo, directores, subdirectores, membros de conselho ou 
funções equivalentes. A definição de Pessoas Politicamente Expostas 
não se pretende abranger indivíduos em posições intermediárias ou 
inferiores nas categorias acima referidas.

8 A lista de países sujeitos à sanção imposta pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas está disponível em: http://www.un.org/ 
/chinese/sc/committees/consolidates_list.shtml. A lista de jurisdições 
de alto risco e não cooperativas emitida pelo Grupo de Acção Fi-
nanceira (FATF, na sigla inglesa) está disponível em: http://www.fatf-
-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/(Apenas 
em versões inglesa e francesa). Devido à complexidade da lista do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas e que a lista do FATF 
só possui versões inglesa e francesa, portanto, para os utilizadores 
da língua chinesa, podem consultar a lista disponibilizada na página 
electrónica do Gabinete de Informação Financeira (www.gif.gov.
mo).

–––––––
7 本地政治公眾人物的定義可參考澳門特別行政區法院（www.court.

gov.mo）之官員財產申報網頁。外國政治公眾人物定義是外國的正

在或曾經履行重要公職的人員，比如國家或政府首腦，高層政要，

資深的政府，司法或軍事官員，國有企業高級管理人員，重要政黨

官員。正在或曾經在國際組織中擔任重要公職的人員是指高級管理

成員，比如董事，副董事，董事會成員或有相當職責的其他人員。

政治公眾人物的定義不涵蓋上述類別的中級及較低級別的人員。

8 聯合國安理會的受制裁國家可參考http://www.un.org/chinese/sc/

committees/consolidated_list.shtml。

 FATF之高風險及不合作國家或地區名單可參閱http://www.fatf-gafi.

org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/（只有英語

及法語版本）。基於聯合國安理會名單的複雜性及FATF只提供英

法語版本，中文使用者可參考金融情報辦公室網頁（www.gif.gov.

mo）提供的名單資料。
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4.2 採取強化客戶識別程序

對於以上高風險活動，必須採取以下強化客戶識別程序：

（a）若上述交易並非由本人進行，應採取措施取得真正策

劃者（自然人）身份識別資料，尤其是該活動是透過複雜架構的

法人或代理進行；

（b）對於資金來源也須採取識別措施以確保其來源為合

法；

（c）如上述措施不能有效進行，或不能取得足夠客戶盡職審

查資料，應拒絕進行活動並將有關活動情況向金融情報辦公室

舉報。

4.3 定期提交交易數據的義務

由於上述交易屬高風險，因此必須使用經濟局制定的表格記

錄有關交易並收集數據，並於每半年首十天內向經濟局提交。

5. 可疑交易通知義務 

5.1 如在有關活動中有跡象顯示有人實施清洗黑錢或資助恐

怖主義犯罪，或對象實體認為活動過程異於尋常，應於最遲兩個

工作日內通知金融情報辦公室。 

5.2 上款所述的通知係透過填寫由金融情報辦公室公佈的專

用表格為之。 

5.3 禁止對象實體及所有在其內工作或提供勞務的人士（不

論是長期工、臨時工或偶然提供勞務者）知會客戶、其代理或受

託人或第三人有關交易因被認為存有實施清洗黑錢或資助恐怖

主義犯罪跡象而將其通知金融情報辦公室的事實。 

6. 合作義務 

6.1 對象實體應向預防及遏止清洗黑錢或資助恐怖主義犯

罪範疇的有權限當局，如金融情報辦公室、司法警察局、檢察院

和法院提供所有資料及提交其要求的文件。 

4.2 Adopção de procedimentos reforçados de identificação 
de clientes 

Para as transacções de alto risco acima referidas, é necessá-
rio adoptar os seguintes procedimentos reforçados de identifi-
cação de clientes:

a) Se as referidas transacções não são efectuadas pelos clien-
tes próprios, devem ser tomadas medidas para obtenção de 
informações de identidade dos organizadores reais (pessoas 
singulares), particularmente quando as transacções sejam efec-
tuadas através de pessoa colectiva de estrutura complexa ou 
através de representante;

b) Igualmente, devem ser, obrigatoriamente, tomadas me-
didas de identificação da origem do dinheiro para assegurar a 
sua origem lícita;

c) Se as referidas medidas não forem efectuadas de forma 
eficaz, ou não se conseguir obter informações suficientes das 
diligências devidas em relação ao cliente, as transacções em 
apreço devem ser recusadas, e participadas ao Gabinete de In-
formação Financeira (GIF).

4.3 Obrigação de apresentação regular de dados relativos a 
transacções

Dado que as referidas transacções são de alto risco, é neces-
sário utilizar o modelo elaborado pela Direcção dos Serviços 
de Economia para registar as transacções e recolher informa-
ções, que deve ser entregue à DSE nos primeiros 10 dias de 
cada semestre.

5. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE TRANSACÇÕES 
SUSPEITAS

5.1. As entidades destinatárias devem comunicar ao Gabinete 
de Informação Financeira, no prazo máximo de 2 dias úteis, to-
das as transacções que indiciem a prática de um crime de bran-
queamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo, das 
operações suspeitas indicadas em 5.4 ou que as entidades desti-
natárias considerem anormais durante o seu processamento.

5.2. A comunicação referida no número anterior é efectuada 
mediante o preenchimento do modelo de uso próprio publica-
do pelo Gabinete de Informação Financeira.

5.3. É vedado às entidades destinatárias, bem como a todas 
as pessoas que nelas trabalham ou prestem serviço, seja a título 
permanente, temporário ou ocasional, darem conhecimento 
aos seus clientes, seus representantes ou mandatários, ou a 
terceiros, de que a transacção foi considerada como reveladora 
de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais 
ou de financiamento ao terrorismo e que, em consequência, foi 
comunicada ao Gabinete de Informação Financeira.

6. DEVER DE COLABORAÇÃO

6.1. As entidades destinatárias devem fornecer todas as in-
formações e apresentar todos os documentos requeridos pelas 
autoridades com competência em matéria de prevenção e re-
pressão dos crimes de branqueamento de capitais e de finan-
ciamento ao terrorismo, nomeadamente, ao Gabinete de Infor-
mação Financeira, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e 
aos Tribunais.
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6.2 第5.3點的規定適用於上款的提供合作義務。 

四、制裁制度 

1. 對象實體故意或疏忽不履行打擊清洗黑錢或資助恐怖主

義犯罪的預防義務，構成行政違法行為，可根據第7/2006號行政

法規第九條規定處罰之。 

2. 經濟局在其監察權力範圍內具有就行政違法行為提起程

序及組成卷宗的職權。 

五、最後規定 

1. 本指引規定的程序自公佈翌日起生效。 

2. 對本指引的實施有任何疑問，可向經濟局經濟活動稽查

廳查詢。

（是項刊登費用為 $33,020.00）

財 政 局

告 示

市區房屋稅

茲特公告，按照八月十二日第19/78/M號法律核准之《市區

房屋稅規章》第九十五條二款的規定，澳門財稅廳收納處將於二

零一六年六月、七月及八月，對載於該廳房屋紀錄冊的房屋開庫

徵收屬自動繳納性質之獨一期的房屋稅。

開庫徵收為期三十天，由徵稅憑單所指月份第一天起計。

按照上述章程第九十六條一款的規定，於開庫徵收期限屆滿

後六十天內繳納者，除稅款外須另加徵欠款百分之三的款項以

及法定的遲延利息。

上指六十天期限屆滿後，如經結算的稅款、相關的遲延利息

及欠款百分之三的款項仍未獲得清繳，即予進行催徵。

二零一六年五月五日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,194.00）

6.2. É aplicável à colaboração prestada no número anterior o 
disposto em 5.3.

IV. REgIME SANCIONATÓRIO

1. O não cumprimento, doloso ou negligente, pelas entidades 
destinatárias, dos deveres preventivos de combate aos crimes 
de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo 
constitui uma infracção administrativa, punível nos termos dis-
posto no artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006.

2. Compete à Direcção dos Serviços de Economia, na âm-
bito dos seus poderes de fiscalização, proceder à instauração e 
instrução dos procedimentos por infracção administrativa.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os procedimentos constantes das presentes instruções en-
tram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

2. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento sobre a 
implementação das presentes instruções devem ser solicitados 
ao Departamento de Inspecção das Actividades Económica da 
Direcção dos Serviços de Economia.

(Custo desta publicação $ 33 020,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Contribuição Predial Urbana

Faz-se saber, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 2, do 
Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela 
Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, que, durante os meses de Junho, 
Julho e Agosto de 2016, estará aberto o cofre da Recebedoria 
da Repartição de Finanças de Macau para o pagamento voluntário 
da única prestação da contribuição predial urbana, em relação 
aos prédios constantes das matrizes desta repartição.

O prazo da cobrança à boca do cofre é de trinta dias, com 
início no 1.º dia do mês indicado no documento de cobrança.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os contri-
buintes mais sessenta dias para satisfazerem as suas colectas, 
acrescidas de três por cento de dívidas e juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 96.º, n.º 1, do citado regulamento.

Decorridos sessenta dias sobre o termo do prazo da cobrança 
voluntária, sem que se mostre efectuado o pagamento da 
contribuição liquidada, dos juros de mora e três por cento de 
dívidas, proceder-se-á ao relaxe.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Maio de 2016. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», de 8 de Agosto, se encontra afixada na Di-
visão Administrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, 
edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publi-
cada na intranet destes Serviços, a lista provisória dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 
1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, pro-
vido em regime de contrato administrativo de provimento do 
pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
20 de Abril de 2016.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

 

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas no quadro de 
anúncio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, as 
listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de 
acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento dos 
seguintes lugares, providos em regime de contrato administra-
tivo de provimento da Direcção de Inspecção e Coordenação 
de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
20 de Abril de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011:

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

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

As listas afixadas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 12 de 
Maio de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

填補翻譯員職程第一職階一等翻譯員一缺的限制性晉級普通開

考的公告已於二零一六年四月二十日在《澳門特別行政區公報》

第十六期第二組內公佈，現根據八月八日第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定公

佈，投考人臨時名單已張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號

先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一六年五月十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,087.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

為填補下述博彩監察協調局以行政任用合同方式任用人員

的空缺，經於二零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的

公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准

考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場二十一樓本

局行政財政處告示板以供查閱：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十二日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

（是項刊登費用為 $1,057.00）
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為填補博彩監察協調局以行政任用合同方式任用人員第一

職階特級行政技術助理員三缺，經於二零一六年四月二十七日第

十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制

方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804

號中華廣場二十一樓本局行政財政處告示板以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年五月二十日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

（是項刊登費用為 $783.00）

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，澳門貿易投資促進局現刊登二零一六第一季度受資助

的名單：

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de três lugares de assistente 
técnico administrativo especialista, 1.º escalão, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016, nos termos do 
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 20 de 
Maio de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan.

(Custo desta publicação $ 783,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares vem o IPIM publicar a listagem dos apoios conce-
didos no 1.º trimestre do ano 2016:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門會議展覽業協會 

Macao Convention & Exhibition Association

26.01.2016 $ 550,000.00 資助刊登“澳門會展資訊專刊”。

Subsídio de impressão de «Macao Conven-

tion and Exhibition Feature».

澳門金業同業公會

Grémio dos Ourives de Macau

11.01.2016 $ 46,436.00 資助參加“第27屆東京國際珠寶展”。

Subsídio à participação na «27th Internatio-

nal Jewellery Tokyo».

澳門會議展覽業協會 

Macao Convention & Exhibition Association

22.02.2016 $ 3,477,295.00 資助舉辦“活力澳門推廣週——廣東江門”之

50%費用。

Subsídio de 50% dos custos para a «Dy-

namic Macao Business and Trade Fair — 

Jiangmen, Guangdong».

桐聲

Dreamcast

11.01.2016 $ 3,600.00 資助參加“第33屆婚紗婚宴美容珠寶展”。

Subsídio à participação na «33th Wedding 

Banquet, Beauty & Jewellery Expo».
華國旅遊社有限公司

Agência de Viagens e Turismo Vit Macau, Li-

mitada

11.01.2016 $ 6,000.00

愛在首爾婚禮制作顧問有限公司 11.01.2016 $ 6,000.00



11294 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 21 期 —— 2016 年 5 月 25 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

信綽貿易有限公司

Centrium Trading Limited

24.02.2016 $ 900.00 宣傳印刷品資助。

Subsídio de impressão de catálogos.

幸運來手信 27.01.2016 $ 3,548.20 資助參加“第七屆珠中江進出口商品展銷會”。

Subsídio à participação na «The 7th Session 

Import & Export Fair — Zhuhai — Zhongshan 

— Jiangmen».

萬利來（澳門）實業公司

Cia. Man Lei Loi (Macau)

27.01.2016 $ 3,548.20

澳門逸素綠色有機食品有限公司

Companhia de Comida Orgânica Iat So Macau 

Lda.

27.01.2016 $ 3,548.20

中澳貿易行

Agência Comercial Chong Ou

27.01.2016 $ 3,548.20

穗豐國際貿易有限公司

Soi Fong International Trading Company 

Limited

02.03.2016 $ 6,000.00 資助參加“第八屆聖誕繽紛購物節”。

Subsídio à participação na «8th X’mas 

Shopping Festival».

澳門百樂有限公司

Macau Baile Limited

24.02.2016 $ 3,900.00 資助參加“第五屆冬季亞洲美食展及數碼家

電家居用品購物展”。

Subsídio à participação na «The 5th Asia 

Food Expo (Winter) & Home Del ights 

Expo».

新鴻泰貿易有限公司

Agência Comercial NHT Lda.

24.02.2016 $ 3,708.00

名家家居建材有限公司

Companhia de Materiais de Construção Do-

mésticos Meng Ka, Lda.

24.02.2016 $ 10,800.00

恆基蔬菜雜貨店

Loja de Hortaliça e Mercadorias Hang Kei

24.02.2016 $ 6,000.00

若野夢工房

Cebolinha Workshop

24.02.2016 $ 6,000.00

永恆策略營銷有限公司

Xtreams Marketing Solution Limited

24.02.2016 $ 4,800.00

讚娛樂製作有限公司

Like Entertainment Production Co. Ltd.

24.02.2016 $ 6,000.00

盈喜澳門一人有限公司

Like Macau Sociedade Unipessoal Lda.

24.02.2016 $ 6,000.00 資助參加“國際玩具遊戲博覽會2015”。

Subsídio à participação na «International 

Toy Game Exhibition 2015».
康記玩具士多

Mercearia Loja de Brinquedos Hong Kei

24.02.2016 $ 6,000.00

樂古創意設計有限公司

Moco Moco Creative Design Ltd.

24.02.2016 $ 6,000.00

歇腳亭

Relax Station

24.02.2016 $ 6,000.00

甜蜜蜜精品店

Honey Gift Shop

24.02.2016 $ 6,000.00

達摩有限公司

Dask Mall Limited

24.02.2016 $ 6,000.00



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11295

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

新三友模型

Beta Option

24.02.2016 $ 6,000.00 資助參加“國際玩具遊戲博覽會2015”。

Subsídio à participação na «International 

Toy Game Exhibition 2015».
劉氏公司

CIA. Lao Si

24.02.2016 $ 6,000.00

寶貝屋

Baby House

24.02.2016 $ 6,000.00

名智市場推廣及顧問有限公司

Wise Resolution Marketing Promotion and 

Consultancy Limited

24.02.2016 $ 6,000.00

力信國際有限公司

Ventris International Co., Ltd.

24.02.2016 $ 6,000.00

成洸貿易

Sparkle Trading

24.02.2016 $ 6,000.00

自在坊

Athena Garden

02.03.2016 $ 6,000.00 資助參加“2015冬季美食購物節”。

Subsídio à participação na «2015 Winter 

Food & Shopping Expo».
金橋國際貿易行

Kam Kao International Trading

02.03.2016 $ 6,000.00

依時達

Easyrich Trading & Transportation

02.03.2016 $ 6,000.00

澳門利華貿易行

Agência Comercial Lei Va Macau

02.03.2016 $ 6,000.00

皇河投資集團有限公司

Companhia de Investimento Rio de Rei Grupo 

Lda.

02.03.2016 $ 6,000.00

力成國際眼鏡有限公司

Let’s Sing Óculos Internacional Lda.

02.03.2016 $ 6,000.00

U-Trust 02.03.2016 $ 6,000.00

豐記行

Fung Kei Trading

02.03.2016 $ 6,000.00

新金成發展貿易

Agência Comercial Desenvolvimento San Kam 

Seng

02.03.2016 $ 6,000.00

御貓品 02.03.2016 $ 6,000.00

東齡貿易行

Dong Ling Trading

02.03.2016 $ 6,000.00

捷達鞋廠

Fábrica de Calçados Chit Tat

02.03.2016 $ 6,000.00

澳港食品有限公司

M&H Foods Ltd.

02.03.2016 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

UN 02.03.2016 $ 6,000.00 資助參加“2015冬季美食購物節”。

Subsídio à participação na «2015 Winter 

Food & Shopping Expo».
三業貿易

Samye Trading

02.03.2016 $ 6,000.00

澳門巴帝羅貿易行

Batilo Trading

02.03.2016 $ 6,000.00

波布一人有限公司

Ball and Bow Sociedade Unipessoal Limitada

02.03.2016 $ 6,000.00

澳門豐達貿易行 02.03.2016 $ 6,000.00

澳門光華科技傳媒顧問有限公司

Kwong Wa (Macau) Technology Media Con-

sulting Co., Ltd.

02.03.2016 $ 6,000.00

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Maio de 2016.

O Presidente do Instituto, Cheong Chou Weng.

(Custo desta publicação $ 6 668,00)

二零一六年五月十二日於澳門貿易投資促進局

主席 張祖榮

（是項刊登費用為 $6,668.00）
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GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra 
afixada, para consulta, no Gabinete para os Recursos Humanos 
(GRH), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, 
Edif. Long Cheng, 9.º andar, e publicada na página electrónica 
do GRH, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal do GRH, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio 
de 2016.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 18 de Maio de 2016.

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de ad-
junto-técnico, em regime de contrato administrativo de provi-
mento do 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 11, II 
Série, de 16 de Março de 2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Keang Hou ................................................................81,61

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 12 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 4 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kwok Mi Keung, técnico de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以行政任用合同制

度任用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階首席技術輔導

員兩缺的限制性晉級普通開考公告，已於二零一六年五月四日在

《澳門特別行政區公報》第十八期第二組內公佈。現根據八月八

日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼在澳門羅理

基博士大馬路614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板及於本

辦公室網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一六年五月十八日於人力資源辦公室   

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $1,018.00）

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行政任用合同技術輔

導員職程第一職階一等技術輔導員一缺，經於二零一六年三月

十六日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文

件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成

績如下：

合格准考人： 分

黃鏡濠 ............................................................................. 81.61

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

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。

（經保安司司長於二零一六年五月十二日批示確認）

二零一六年五月四日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局一等技術員 郭買強
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委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 黃桂萍

 行政長官辦公室二等高級技術員 林錦聰

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術輔

導員職程第一職階特級技術輔導員七缺，經於二零一六年三月

二十三日第十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查

文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

1.º 張慧玲 ........................................................................ 83.17

2.º 冼容彩 ........................................................................ 82.67

3.º 鄭妙綺 ........................................................................ 82.22

4.º 徐小雁 ........................................................................ 81.83

5.º 陳愛儀 ........................................................................ 81.67

6.º 譚巧琴 ........................................................................ 81.61

7.º 黃洪光 ........................................................................ 81.33

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

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。

（經保安司司長於二零一六年五月十二日批示確認）

二零一六年五月五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局一等技術員 何家威

委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 陳曼瓔

 身份證明局特級技術輔導員 楊美珊

（是項刊登費用為 $2,855.00）

公 告

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內文案職程第一

職階顧問文案一缺，經於二零一六年四月二十日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

Vogais: Wong Kuai Peng, adjunto-técnico especialista da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lam Kam Chong, técnico superior de 2.ª classe do Gabinete 
do Chefe do Executivo.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental e condicionado, para o preenchimento de sete 
lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 12, II Série, de 23 de Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheong Wai Leng ..........................................................83,17

2.º Sin Iong Choi .................................................................82,67

3.º Cheang Mio I .................................................................82,22

4.º Choi Sio Ngan ................................................................81,83

5.º Chan Oi Iu ......................................................................81,67

6.º Tam Hao Kam ...............................................................81,61

7.º Vong Hung Kuong .........................................................81,33

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 12 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 5 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Ho Ka Wai, técnico de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Man Ieng, adjunto-técnico especialista da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Ieong Mei San, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de letrado assessor, 1.º escalão, da carreira de letrado, 
do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças 
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的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大

堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 吳惠珊

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳岸武

 法務局顧問文案 唐伯福

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術員職程第

一職階一等技術員兩缺，經於二零一六年四月二十日第十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條

第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事

務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 關雪芬

委員：澳門保安部隊事務局特級技術員 伍良錦

 民政總署首席技術員 鍾馥宇

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同高級技

術員職程第一職階首席高級技術員一缺，經於二零一六年四月

二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文

件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行

政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於

澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, 
II Série, de 20 de Abril de 2016.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Ung Wai San, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Ngon Mou, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Tong Pak Fok, letrado assessor da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
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 16, II Série, de 20 de Abril de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, ao termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kuan Sut Fan, técnico superior principal da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Vogais: Ng Leong Kam, técnico especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chung Fu Yu, técnico principal do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, em regime de contrato administrativo de provimento, 
do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 20 de Abril de 2016. 
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根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳其專

 財政局首席顧問高級技術員 伍助成

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術輔

導員職程第一職階一等技術輔導員（資訊範疇）一缺，經於二

零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術員 宋啓華

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 張慧玲

 身份證明局特級技術輔導員 馮瑞珠

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同行政

技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員六缺，經於二零

一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Che Wan I, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Kei Chun, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Un Cho Seng, técnico superior assessor principal da Direc-
ção dos Serviços de Finanças.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informá-
tica, da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento, do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Song Kai Va, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Vogais: Cheong Wai Leng, adjunto-técnico principal da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Fong Soi Chu, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação. 

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
seis lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, em 
regime de contrato administrativo de provimento, do 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 17, II Série, de 
27 de Abril de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一六年五月十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術員 黃詠駒

委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 李煥江

 文化局首席技術輔導員 陳佩芝

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同翻譯員

職程第一職階主任翻譯員一缺，經於二零一六年四月二十日第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安

部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問翻譯員 黃淑儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 蕭結德

 行政公職局首席顧問高級技術員 李錦垣

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內行政技術助理

員職程第一職階首席特級行政技術助理員三缺，經於二零一六

年四月二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局二等技術員 凌永豫

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Vong Weng Koi, técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Lei Vun Kong, técnico principal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau; e

Chan Pui Chi, adjunto-técnico principal do Instituto Cultural.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, em regime de contrato administrativo de 
provimento, do pessoal civil da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Vong Sok I, intérprete-tradutora assessora da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Sio Kit Tak, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Kam Wun, técnico superior assessor principal da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de três lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo, do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Leng Weng U, técnico de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
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委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 麥詠珊

 教育暨青年局首席技術員 林思敏

（是項刊登費用為 $7,174.00）

第16/2016/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一六年五月十三日的批示，澳門保安部

隊事務局為取得「橡皮艇連配備」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳採購科查閱有關《招標方案》及《承投規則》；

索取上述文件之影印本，須繳付影印費用。

標書必須於二零一六年七月十二日下午五時前遞交澳門保安

部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規

則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$28,000.00（澳

門幣貳萬捌仟元整）之證明文件。該擔保須以現金、本票（抬頭

人為「澳門保安部隊事務局」）或銀行擔保之方式遞交，倘以現

金或本票方式，則應交予澳門保安部隊事務局行政管理廳出納；

倘屬銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零一六年七月十三日上午十時，將在澳門兵營

斜巷澳門保安部隊事務局開標。根據七月六日第63/85/M號法令

第二十七條的規定，投標人或其合法代表屆時應出席，以便對標

書中可能存疑之處作出澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，投標人可前往

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購科確切瞭解

是否尚有附加之說明文件。

二零一六年五月十七日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,908.00）

Vogais: Mak Veng San, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lam Sze Man, técnico principal da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 7 174,00)

Concurso Público n.º 16/2016/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 13 de Maio de 2016, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Botes de 
borracha e seus apetrechos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, e os mesmos poderão ser consultados durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 12 de Julho de 2016. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e no 
caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória, no valor de $ 28 000,00 (vinte 
e oito mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa (em 
nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a referida 
caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, deverá 
ser entregue à Tesouraria do Departamento de Administração 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. 
Caso seja prestada em garantia bancária, esta não pode ser su-
jeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 13 de Julho de 2016. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)
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根據第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011號行

政法規之規定，現以審查文件及有限制方式，為本局文職人員進

行下列普通晉級開考，以填補以下空缺：

行政任用合同人員：

第一職階首席技術輔導員（資訊範疇）三缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制內人員：

第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一六年五月十七日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,674.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一六年三月二日第九期第二組《澳門特別行

政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普通

晉級開考，以填補本局人員編制內高級技術員職程第一職階顧

問高級技術員（物證鑑定範疇）六缺，合格投考人的最後成績如

下：

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015 e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchimen-
to dos seguintes lugares:

Para o pessoal em regime de contrato administrativo de pro-
vimento:

 Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área 
de informática.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação 
de candidaturas 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.

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, para o preenchimento do seguinte lugar: 

Para o pessoal do quadro:

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviço de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação 
de candidaturas 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 das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de seis lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de polícia científica, do 
quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016:
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合格投考人： 分

1.º 林文華 ........................................................................ 72.90

2.º 梁嘉敏 ........................................................................ 71.77

3.º 劉志強 ........................................................................ 69.30

4.º 鄭慶安 ........................................................................ 68.63

5.º 陳鐘港 ........................................................................ 68.13

6.º 方宇聰 ........................................................................ 66.30

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月九日批示認可）

二零一六年五月四日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 趙德欽

正選委員：處長 潘惠英

  顧問高級技術員（財政局） 徐巧恩

（是項刊登費用為 $1,566.00）

按照刊登於二零一五年八月五日第三十一期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

考，以行政任用合同制度填補司法警察局重型車輛司機職程之

第一職階重型車輛司機兩缺，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 

 姓名 分

1.º 馬滿霖 ........................................................................ 79.90 

2.º 梁景雄 ........................................................................ 74.06

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試（知識筆試）而被淘汰之投考人：3名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試（實踐考試）得分低於50分而被淘汰之投考

人：1名；

——因專業面試得分低於50分而被淘汰之投考人：4名。

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Man Wa .................................................................72,90

2.º Leong Ka Man ...............................................................71,77

3.º Lao Chi Keong...............................................................69,30

4.º Cheang Heng On ...........................................................68,63

5.º Chan Chong Kong .........................................................68,13

6.º Fong U Chong ................................................................66,30

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data 
da sua publicação.

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

Segurança, de 9 de Maio de 2016).

Polícia Judiciária, aos 4 de Maio de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chio Tak Iam, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Pun Wai Yeng, chefe de divisão; e

Chui How Yan, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de pesados, em regime de contrato 
administrativo de provimento da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: 

  Nome valores

1.º Fa Vengue Manuel Meira .............................................79,90

2.º Leong Keng Hong .........................................................74,06

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita): 3 candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos (prova prática): 1 candidato;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na entrevista profissional: 4 candidatos.
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根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月十一日批示認可）

二零一六年五月四日於司法警察局

典試委員會：

主席：首席刑事偵查員（職務主管） 黃錫文 

正選委員：首席刑事偵查員（職務主管） 劉漢良

     重型車輛司機 李海平

按照刊登於二零一五年八月五日第三十一期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

考，以行政任用合同制度填補司法警察局輕型車輛司機職程之

第一職階輕型車輛司機三缺，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 

 姓名 分

1.º Dias da Silva Wong, Leonel .................................... 89.36

2.º 齊忠勇 ........................................................................ 83.00

3.º 郭慶紅 ........................................................................ 74.23

4.º 梁偉建 ........................................................................ 73.16

5.º 簡少佳 ........................................................................ 73.06

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試（知識筆試）而被淘汰之投考人：19

名；

——因缺席知識考試（實踐考試）而被淘汰之投考人：3名；

——因放棄知識考試（實踐考試）而被淘汰之投考人：2名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試（實踐考試）得分低於50分而被淘汰之投考

人：2名；

——因專業面試得分低於50分而被淘汰之投考人：15名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso desta 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 11 de Maio de 2016).

Polícia Judiciária, aos 4 de Maio de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Wong Sek Man, investigador criminal principal 
(chefia funcional).

Vogais efectivos: Lao Hon Leong, investigador criminal prin-
cipal (chefia funcional); e

Lei Hoi Peng, motorista de pesados.

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento da Polícia Judiciária, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: 

  Nome valores

1.º Dias da Silva Wong, Leonel .........................................89,36

2.º Chai Chong Iong ...........................................................83,00

3.º Kuok Heng Hong ..........................................................74,23

4.º Leong Wai Kin ..............................................................73,16

5.º Kan Siu Kai ....................................................................73,06

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita): 19 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova prática): 3 candidatos;

— Excluídos por terem desistido da prova de conhecimentos 
(prova prática): 2 candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos (prova prática): 2 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na entrevista profissional: 15 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso desta lista, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação, 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
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（經保安司司長於二零一六年五月十一日批示認可）

二零一六年五月四日於司法警察局

典試委員會：

主席：首席刑事偵查員（職務主管） 黃錫文　 

正選委員：首席刑事偵查員（職務主管） 劉漢良

     重型車輛司機 李海平

（是項刊登費用為 $3,872.00）

公 告

根據第5/ 2 0 0 6號、第2 / 2 0 0 8號及第14 / 2 0 0 9號法律，第

26/99/M號法令，第27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局

編制內刑事偵查人員組別的第一職階一等刑事偵查員七十缺。

上述開考的通告已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察

局大樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網站內。投考報名表

應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作

日起計十天內遞交。

二零一六年五月十二日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,018.00）

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，取錄及格

者就讀培訓課程和進行實習，以填補編制內刑事偵查人員組別

的第一職階二等刑事偵查員四十五缺，有關開考通告刊登於二

零一五年五月十三日第十九期第二組《澳門特別行政區公報》。

現根據第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，公佈體

能測驗及格並獲准進入心理測驗之准考人名單，該名單已張貼於

澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎

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

Segurança, de 11 de Maio de 2016).

Polícia Judiciária, aos 4 de Maio de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Wong Sek Man, investigador criminal principal 
(chefia funcional).

Vogais efectivos: Lao Hon Leong, investigador criminal prin-
cipal (chefia funcional); e 

Lei Hoi Peng, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos nas 
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos Administrativos 
n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de setenta 
lugares de investigador criminal de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo do pessoal de investigação criminal do quadro da Polí-
cia Judiciária.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, e disponiblizado no website da 
mesma. O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 12 de Maio de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de infor-
mações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da 
Delegação de COTAI, bem como no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo, a lista dos candidatos aprovados nas provas de 
aptidão física e admitidos ao exame psicológico do concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para a ad-
missão dos candidatos considerados aptos, com destino à fre-
quência do curso de formação e respectivo estágio, com vista 
ao preenchimento de quarenta e cinco lugares de investigador 
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街23號入口），投考人亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下

的“資訊亭”查閱，或可瀏覽本局網站：www.pj.gov.mo。

同時根據上述行政法規第二十八條第一款及第二款的規定，

投考人可自本公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個

工作日內，就該名單向許可開考的實體提起上訴。

二零一六年五月十九日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,292.00）

懲 教 管 理 局

名 單

為填補懲教管理局以編制內任用的高級技術員職程第一職

階顧問高級技術員一缺，經二零一六年三月二日第九期第二組

《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

易樂文 ............................................................................. 82.50

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年四月二十八日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：懲教管理局顧問高級技術員 李家能

  電信管理局顧問高級技術員 梁迪欣

為填補懲教管理局以行政任用合同制度任用的技術輔導員

職程第一職階特級技術輔導員兩缺，經二零一六年三月二日第九

criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de in-
vestigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 2015.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do regulamento acima 
referido, os candidatos podem interpor recurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau referente à presente lista para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 19 de Maio de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Di-
recção dos Serviços Correccionais, para o preenchimento de 
uma vaga de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido do quadro do pessoal, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016:

Candidato aprovado: valores

Noel Alberto de Jesus  ....................................................... 82,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua pu-
blicação. 

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

Segurança, de 11 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Abril de 2016.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organiza-
ção e Informática da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: Lei Ka Nang, técnico superior assessor da 
Direcção dos Serviços Correccionais; e

Leong Tek Ian, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Regulação de Telecomunicações.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, para o preenchimento de dois 
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期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通

限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 陸麗儀 ........................................................................ 82.89

2.º 楊敏兒 ........................................................................ 82.00

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年四月二十八日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：懲教管理局特級技術員 張詠兒

  教育暨青年局一等技術員 譚惠嬌

為填補懲教管理局以行政任用合同制度任用的技術輔導員

職程第一職階首席技術輔導員兩缺，經二零一六年三月二日第九

期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通

限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 張嘉輝 ........................................................................ 77.56

2.º 鄭嫦仙 ........................................................................ 77.39

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年四月二十八日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局組織及資訊處處長 曾文威

lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços Correccionais, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março 
de 2016:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Lok Lai I  ........................................................................82,89

2.º Ieong Man I  ...................................................................82,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 

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

Segurança, de 11 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Abril de 2016.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organiza-
ção e Informática da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivas: Cheong Weng I, técnica especialista da 
Direcção dos Serviços Correccionais; e

 Tam Wai Kio, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato administrati-
vo de provimento, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 2 de Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheong Ka Fai ...............................................................77,56

2.º Cheang Seong Sin .........................................................77,39

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 

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

Segurança, de 11 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Abril de 
2016.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organiza-
ção e Informática da Direcção dos Serviços Correccionais.
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正選委員：懲教管理局特級技術員 張詠兒

  民政總署首席公關督導員 王瑾

為填補懲教管理局以編制內任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員六缺，經二零一六年三月二日第九期第二組

《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 黃家媛 ........................................................................ 85.78

2.º 鄧敏心 ........................................................................ 84.39

3.º 阮志瑛 ........................................................................ 83.67

4.º 仇惠珊 ........................................................................ 83.33

5.º 梁天明 ........................................................................ 81.28

6.º 李小伶 ........................................................................ 80.06

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月十一日的批示認可）

二零一六年四月二十九日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：懲教管理局顧問高級技術員 蔣景安

   法務局一等高級技術員 蘇文曾

（是項刊登費用為 $5,230.00）

公 告

為填補懲教管理局編制內任用的技術員職程第一職階一等

技術員五缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以審查文件方式進行普通限制性晉級開考，有關開考通告正

張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教管理局行政樓地下告

示板，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公

Vogais efectivos: Cheong Weng I, técnica especialista da Di-
recção dos Serviços Correccionais; e

Wong Kan, assistente de relações públicas principal do Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, para o preenchimento de seis 
vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, providos do quadro do pessoal, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Vong Ka Nun ................................................................ 85,78

2.º Tang Man Sam .............................................................. 84,39

3.º Iun Chi Ying ................................................................. 83,67

4.º Chao Wai San ............................................................... 83,33

5.º Leong Tin Meng ........................................................... 81,28

6.º Lei Sio Leng .................................................................. 80,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 

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

Segurança, de 11 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 29 de Abril de 2016.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organiza-
ção e Informática da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: Cheong Keng On, técnico superior assessor 
da Direcção dos Serviços Correccionais; e

Sou Man Chang, técnico superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 5 230,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de 
anúncios do rés-do-chão do Edifício Administrativo da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, sito na Rua de S. Francisco 
s/n Coloane, Macau, e publicado no website da DSC e dos 
SAFP, o aviso referente a abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
cinco vagas de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
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告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作

出。

二零一六年五月十七日於懲教管理局

局長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,018.00）

消 防 局

通 告

按照二零一六年五月四日第十八期第二組《澳門特別行政區

公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補消防局

人員編制基礎職程中現有之三十八個首席消防員空缺。

經保安司司長於二零一六年五月十八日確認之投考人名單，

根據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事

化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布日起

張貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接待處，以供

查閱，為期十日。

二零一六年五月二十日於消防局

局長 梁毓森消防總監

（是項刊登費用為 $920.00）

衛 生 局

名 單

為展開取得醫院職務範疇婦產科顧問醫生級別資格的程

序，經二零一六年一月六日第一期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登的程序通告。現公佈最後評核名單如下：

投考人： 

序號  姓名 最後成績

1. 曹曉航 ............................................................合格

2. 許蘭卿 ............................................................不及格

3. 洪順家 ............................................................不及格

4. 梅菠 ................................................................不及格

根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第

二十五條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後評核名單公

técnico, do quadro do pessoal da DSC, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 17 de Maio de 
2016.

O Director dos Serviços, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 
2016, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de 
promoção para o preenchimento de trinta e oito vagas de bom-
beiro principal, existentes na carreira de base do quadro do 
pessoal do Corpo de Bombeiros.

Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 18 de Maio de 2016, e nos termos do n.º 3 do artigo 
161.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de De-
zembro, a lista de candidatos encontra-se afixada na Secretaria 
e Recepção, sita no Comando e Posto Operacional do Lago Sai 
Van do Corpo de Bombeiros, a partir da data da publicação do 
presente aviso, durante dez dias, a fim de ser consultada. 

Corpo de Bombeiros, aos 20 de Maio de 2016.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 920,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final dos candidatos ao procedimento para 
a obtenção da graduação em consultor na área funcional hos-
pitalar, área profissional de obstetrícia/ginecologia, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 1, II Série, de 6 de Janeiro de 2016: 

Candidatos:

N.º    Nome Resultado final

1. Chou Io Hong ..............................................Aprovado

2. Hoi Lan Heng ..............................................Não aprovado

3. Hong Shunjia ................................................Não aprovado

4. Mui Po Mabel...............................................Não aprovado

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), aplicável ex vi do artigo 25.º do Regulamento Admi-
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佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根據

第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第二十條第四

款的規定，自本最後成績名單公佈之日起計三十日內向中級法院

提起司法上訴。

（經二零一六年五月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年四月二十八日於衛生局 

典試委員會：

主席：婦產科主任醫生 唐蘊瑩醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 歐陽錦全醫生

     香港醫學專科學院代表 陳嘉倫醫生

（是項刊登費用為 $1,703.00）

（開考編號：03715/04-OQ）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程第

四職階技術工人（水喉工範疇）一缺，經二零一五年十二月三十

日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行普通對外入職開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 

 姓名  分

莫文海 ............................................................................. 70.84

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單之公告於《澳

門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向

許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年五月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年五月十七日於衛生局

 典試委員會：

主席：一等高級技術員 朱鉅明

正選委員：第九職階技術工人 胡焯煒

     第四職階技術工人 甘曉雲

（是項刊登費用為 $1,292.00）

nistrativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação 
em consultor), os candidatos podem interpor recurso da pre-
sente lista de classificação final para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 20.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para 
a obtenção da graduação em consultor), os candidatos podem 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Maio de 2016).

Serviços de Saúde, aos 28 de Abril de 2016.

O Júri:

Presidente: Dra. Tong Van Ieng, chefe de serviço de obstetrí-
cia/ginecologia.

Vogais efectivos: Dr. Au Yeung Kam Chuen Sidney, repre-
sentante da Academia de Medicina de Hong  Kong; e

Dra. Chan Kar Loen Karen, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

(Ref. do Concurso n º 03715/04-OQ)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira 
de operário qualificado, área de canalizador, em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 30 de De-
zembro de 2015:

Candidato aprovado:

 Nome valores

Mo Wenhai ....................................................................... 70,84

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candi-
dato pode interpor recurso da lista classificativa, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da 
presente lista classificativa no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Maio de 2016).

Serviços de Saúde, aos 17 de Maio de 2016.     

O Júri:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado, 9.º 
escalão; e

Kam Hio Wan, operário qualificado, 4.º escalão.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem como 
está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 
de Abril de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 17 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

(Ref. do Concurso n.º A02/AUX-ENF/2016)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado no 
website destes Serviços, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, de prestação de provas, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos nas 
Leis n.os 9/2010 (Regime das carreiras de auxiliar de saúde) e 
14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento 
de dezanove lugares de auxiliar de enfermagem de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de auxiliar de enfermagem, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 19 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-

公 告

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席特級技術輔導員一缺，經二零一六年四月六日第

十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件

方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事

處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查

閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

（開考編號：A02/AUX-ENF/2016）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的護理助理員職程

第一職階一等護理助理員十九缺，現根據第9/2010號法律《衛生

助理員職程制度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以有限制及考核方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張

貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局網頁內公

佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

二零一六年五月十九日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $950.00）

經二零一六年三月二日第九期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登，以考核方式進行入讀專科培訓（四十二缺）的開考通

告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，投考人的知識筆試成績
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名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本

局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年五月二十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $754.00）

通 告

（開考編號：01916/04-OQ）

按照社會文化司司長於二零一六年四月二十二日的批示，根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，本局現通過

考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補衛生

局技術工人職程第三職階技術工人（泥水工範疇）二缺，以及未

來將出現的相同範疇第三職階技術工人職缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以行政任用合同制度任用，之前需以行政任用合同制度試用

六個月。

4. 職務內容的一般特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

5. 職務內容

拆除和鋪設石牆體、磚塊或其他塊料，並使用灰泥和適合的

工具來建造瓦屋頂：理解各種圖則和其他將進行的工程的技術規

格；鋪砌石、磚、瓦或其他塊料以建築或者修補牆壁及其他結構；

以灰泥去鋪面批盪；透過鉛垂線、水平線、直尺或其它工具去檢

nível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista 
classificativa da prova escrita de conhecimentos dos candidatos 
ao concurso comum, de prestação de provas para ingresso nos 
internatos complementares (quarenta e dois lugares), aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016.

Serviços de Saúde, aos 20 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 01916/04-OQ)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Abril de 2016, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado com o 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira 
de operário qualificado, área de pedreiro, em regime de con-
trato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se na mesma área:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. 

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, precedido de um período experimental de seis meses 
em regime de contrato administrativo de provimento.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecâ-
nico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, 
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instru-
ções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional 
ou respectiva experiência de trabalho.

5. Conteúdo funcional

Remove e levanta maciços de alvenaria de pedra, tijolo ou 
outros blocos, e realiza coberturas com telha, utilizando arga-
massas e manejando ferramentas apropriadas: interpreta plan-
tas e outras especificações técnicas da obra a executar; assenta 
pedra, tijolos, telha e outros blocos para construir ou reparar 
paredes e outras estruturas; reveste e efectua acabamentos com 
argamassas; verifica o trabalho realizado por meio de fio de 
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查已完成的工作；安裝衛生設施和有關排水設備；鋪砌磁磚、馬

賽克或灰沙的地面；安裝預製件；有時協調其轄下的助理員。

6. 薪俸、工作條件及福利

第三職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律《公務人員

職程制度》附件一表二所載的第二級別170點。其他工作條件及

福利按現行公職法律制度的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

7.3 具備小學畢業學歷；

7.4 具備5年或以上擔任泥水工範疇的工作經驗。

8. 投考人遞交文件方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四，

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件：

8.1 與公職無聯繫的報考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）由所任職的僱主實體發出達5年擔任相關工作經驗的工

作證明文件副本，或投考人以名譽承諾作出具備相關工作經驗

的聲明書正本；

prumo, níveis, réguas e outros instrumentos; procede à instala-
ção de sanitários e respectivos escoamentos; assenta azulejos, 
pavimentos de mosaico ou betonilha; monta elementos pré-
-fabricados; por vezes coordena o trabalho de ajudantes sob as 
suas ordens.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O operário qualificado, 3.º escalão, vence pelo índice 170 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 2 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pú-
blica, em vigor.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

7.3  Sejam habilitados com o ensino primário;

7.4 Possuam cinco anos de experiência profissional na área 
de pedreiro. 

8. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau) e no horário de expediente (2.a a 5.a feira: 9,00 às 13,00 
e 14,30 às 17,45 horas; 6.a feira: 9,00 às 13,00 e 14,30 às 17,30 
horas), devidamente preenchida, à Secção de Expediente 
Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessária a apre-
sentação de original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação de ori-
ginal para autenticação);

c) Cópia dos documentos comprovativos, emitidos pela enti-
dade empregadora, de ter 5 anos de experiência profissional na 
função relacionada, ou original de declaração do candidato sob 
compromisso de honra de possuir experiência profissional no 
trabalho relacionado; 
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d）倘有的泥水工專業資格證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

e）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、工作經驗及相關專業培

訓/課程，以及附同相關證明文件）（所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）。

8.2 與公職有聯繫的報考人：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）、d）和e）項

所指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔

任之職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔

任公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。 

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）項所指文件以及個人

資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考報

名表上明確聲明。

9. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

9.1 知識考試（淘汰制）：50%； 

第一階段：筆試，為時2小時，佔知識考試40%

第二階段：實務操作，為時3小時，佔知識考試60%

9.2 專業面試——佔總成績30%；

9.3 履歷分析——佔總成績20%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，缺席

或放棄任何一項考試者即被除名。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。以筆試及實務操作考試形式進行，知識考試

取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不

得進入接續的甄選方法。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

d) Cópia dos documentos comprovativos de qualificação pro-
fissional de pedreiro (é necessária a apresentação do original 
para autenticação);

e) Nota curricular, devidamente assinada (donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, experiência pro-
fissional e formação profissional/curso, devendo a mesma ser 
acompanhada das cópias dos documentos comprovativos men-
cionados) (é necessário que a nota curricular seja assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de 
entrega da mesma).

 8.2 Os candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e),  e ainda o 
registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

9. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

 9.1 Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

1.ª fase: Prova escrita, 2 horas, vale 40% da prova de conhe-
cimentos

2.ª fase: Prática operacional, 3 horas, vale 60% da prova de 
conhecimentos

9.2  Entrevista profissional: 30%;

9.3  Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. O candidato que falte ou desista de 
qualquer prova é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de 
determinada função. Reveste-se da forma escrita e prática ope-
racional. Os resultados obtidos na prova de conhecimentos são 
classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não sendo 
admitidos aos métodos seguintes os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. 
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履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 最後成績 

10.1 最後評核是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至100分表示。在最後評核中得分低於50分之投考人，

均作被淘汰論；

10.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定訂出排名的優

先次序。

11. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）工業安全知識；

b）泥水施工技術知識；

c）圖則理解；

d）泥水施工技巧。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱其他參考書籍或資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 典試委員會之組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員 朱鉅明

正選委員：第九職階技術工人 胡焯煒

     第三職階技術工人 謝耀華

候補委員：第四職階技術工人 甘曉雲

     第六職階技術工人 林國材

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Classificação final

 10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10.2 Em caso de igualdade classificativa são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Noções básicas de segurança ocupacional;

b) Conhecimentos técnicos de construção na área de pedreiro;

c) Interpretação das plantas;

d) Habilidades de construção na área de pedreiro.

Durante a prova de conhecimentos é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado, 9.º 
escalão; e 

Che Iu Va, operário qualificado, 3.º escalão.

Vogais suplentes: Kam Hio Wan, operário qualificado, 4.º 
escalão; e

Lam Kuok Choi, operário qualificado, 6.º escalão.

14. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e estão disponíveis na página 
electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais 
de afixação e da consulta da referida lista serão também publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.
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14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年五月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,560.00）

（程序編號：第05/PNEU/CON/2016）

按照社會文化司司長二零一六年三月十六日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行政法規《取得顧

問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現展開取得醫院職務範疇肺科

顧問醫生級別資格的程序。

1. 報考期間

報考的期間為二十個工作日，自本通告在《澳門特別行政區

公報》公佈後第一個工作日起計。

2. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

2.1 自取得肺科專科醫生級別後，實際從事肺科主治醫生職

務滿五年。

3. 投考辦法

3.1 投考人須填妥經第90/2015號社會文化司司長批示第一

款核准的表格（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），

並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午

九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交

往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

 14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugado com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 17 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

 (Ref. do Procedimento n.º: 05/PNEU/CON/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Março de 2016, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condi-
ções para a obtenção da graduação em consultor) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o procedimento para a obtenção da 
graduação em consultor na área funcional hospitalar, área pro-
fissional de pneumologia:

1. O prazo de apresentação de candidaturas

O prazo de apresentação de candidaturas é de vinte dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços 
públicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

2.1 Exercício efectivo de funções de médico assistente, du-
rante cinco anos, contados após a obtenção do grau de especia-
lista na área profissional de pneumologia.

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 90/2015 (adquirida na Imprensa Oficial ou des-
carregada na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
dicados, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao ter-
mo do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 
horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos Serviços de 
Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário:

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);
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b）本通告所要求的醫院職務範疇（肺科）的專科醫生級別

的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年肺科主治醫生的工作

經驗的工作證明文件，或投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

3.2 如上述a）、b）及d）項所指文件已存於投考人個人檔案

內，可免除遞交，但須在報名表格上明確聲明。

4. 甄選方法

4.1 甄選以下列方法進行，成績以0分至10分表示，而每項甄

選方法之評分比例如下：

a）履歷評核：70%；

b）知識考試：30%。

4.2 知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子

工具）參考或查閱任何法規、書籍或參考資料；

4.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名；

4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

b) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar da área profissional de pneumolo-
gia, exigida no presente aviso (é necessária a apresentação de 
original para autenticação);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, exercício de funções no âm-
bito da respectiva área funcional, designadamente o tempo e a 
forma como foram exercidas, a chefia de unidades técnico-fun-
cionais, a orientação de internos e a participação em equipas 
ambulatórias, capacidade e aptidão para a gestão, organização 
e chefia de serviços e unidades técnico-funcionais, trabalhos 
e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, 
actividades docentes ou de investigação e outros elementos de 
valorização profissional; os currículos devem necessariamente 
ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se considera-
rem como falta de entrega dos mesmos;

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a procedimento;

e) Documento comprovativo dos 5 anos de experiência pro-
fissional de médico assistente de pneumologia, emitido pela 
entidade patronal, ou uma declaração feita, sob compromisso de 
honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui expe-
riência profissional.

3.2 Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas a), b) e d), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição do procedimento.

4. Métodos de selecção

4.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados; na classificação adopta-se 
a escala de 0 a 10 valores, os quais são ponderados da seguinte 
forma:

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

4.2 Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
ou o acesso a qualquer legislação, livros ou informações de 
referência, sob qualquer forma, nomeadamente através da uti-
lização de meios electrónicos;

4.3 O candidato que falte ou desista de qualquer uma das 
provas é automaticamente excluído;

4.4 Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha clas-
sificativa de cada método de selecção serão afixados na Divisão 
de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Administração 
dos Serviços de Saúde estando disponíveis para consulta.

5. Objectivos dos métodos de selecção

5.1 A avaliação curricular consiste na apreciação e discussão 
do currículo profissional, que visa analisar a qualificação do 
candidato, atendendo-se, designadamente, à sua competência 
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業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：肺科顧問醫生 張德洪醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 冼杰文醫生

  香港醫學專科學院代表 易國生醫生

候補委員：肺科主任醫生 Dr.ª Bettencourt Pinto Nobre  

  de Oliveira, Maria Teresa de Jesus醫生

  肺科顧問醫生 莫天浩醫生

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.

gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

8.2 知識考試及履歷討論的地點、日期及時間將載於確定名

單的公告內；

8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

profissional e científica, e tendo como referência exigência do 
perfil profissional, genérica e específica, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho;

5.2 As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a ca-
pacidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como a reagir, no âmbito da respectiva área funcional, através 
da apresentação e discussão de um projecto de gestão clínica 
de um serviço ou unidade ou de um trabalho de investigação.

6. Classificação final

6.1 A classificação final resulta da média aritmética ponde-
rada das classificações obtidas nos métodos de selecção uti-
lizados, considerando-se aprovado o candidato que obtenha 
classificação igual ou superior a 7 valores, na escala de 0 a 10 
valores;

6.2 O resultado final indicará apenas se o candidato se en-
contra «Aprovado» ou «Não aprovado».

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de pneu-
mologia.

Vogais efectivos: Dr. Sin Kit Man, representante da Acade-
mia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Yee Kwok Sang Wilson, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.ª Bettencourt Pinto Nobre de Oliveira, 
Maria Teresa de Jesus, chefe de serviço de pneumologia; e

Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de pneumologia.

8. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

8.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e estarão disponíveis na página electrónica dos 
Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. Estas listas serão 
igualmente publicadas no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

8.2 O local, a data e hora da prestação da prova de conheci-
mentos e da discussão do currículo constarão do aviso relativo 
à lista definitiva;

8.3 A lista de classificação final, depois de homologada, será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

9. Legislação aplicável

O presente procedimento é regulado pela Lei n.º 10/2010 
(Regime da carreira médica), o Regulamento Administrativo 
n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação em con-
sultor), bem como o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).
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二零一六年五月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $6,149.00）

（開考編號：01816/02-MA.URO）

按照社會文化司司長二零一六年四月十五日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人員

職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規

章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，衛生局通過考核方式進行普通對外入職開考，以

填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（泌尿科）第一職階

主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考所指之空缺被填補後，其有效期隨即終止。

3. 任用方式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條之規

定，以臨時委任方式任用。

4. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療處

方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

Serviços de Saúde, aos 18 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 149,00)

(Ref. do Concurso n.º 01816/02-MA.URO)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Abril de 
2016, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de um lugar de médico assistente, 
1.º escalão, da área funcional hospitalar (urologia), da carreira 
médica do quadro dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Validade do concurso 

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento do 
respectivo lugar posto a concurso.

3. Forma de provimento 

O provimento é em forma de nomeação provisória, nos ter-
mos do artigo 22.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, em vigor.

4. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equi-
pas multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsiste-
ma de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doen-
tes internados e coordenar os respectivos trabalhos de execu-
ção;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;
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6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

5. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關社

區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

6. 薪俸、工作條件及福利

第一職階主治醫生之薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

5. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os di-
ferentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).
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其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

7.3 具備醫學學士學位學歷；

7.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成泌尿科專業範疇的專科培訓，或根

據上述法令規定取得泌尿科專業範疇專科培訓之同等學歷認

可。

8. 投考辦法

投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

8.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）本通告所要求的醫院職務範疇（泌尿科）的專科級別的證

明文件（遞交時需出示正本核對）；

d）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組

織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職

位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）。

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pú-
blica e do Regime da Carreira Médica em vigor.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

7.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

7.4 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
complementar, na área de urologia, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as alterações introduzidas 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2014, ou tenham 
obtido o reconhecimento de equivalência ao internato comple-
mentar da área de urologia, nos termos do citado diploma.

8. Forma de admissão

Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha 
de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (ad-
quirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), à Secção de Expe-
diente Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, acompanhada dos seguintes documen-
tos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

b) Documento comprovativo da licenciatura em medicina (é 
necessária a apresentação de original para autenticação);

c) Documento comprovativo da graduação em especialista na 
área funcional hospitalar (urologia), exigida no presente aviso (é 
necessária a apresentação de original para autenticação);

d) Três exemplares da nota curricular assinados pelo candi-
dato (donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das 
funções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a 
chefia de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos 
e a participação em equipas ambulatórias; capacidade e apti-
dão para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desem-
penho de cargos na área médica; actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (as 
notas curriculares devem necessariamente ser assinadas pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerarem como falta de 
entrega das mesmas); 
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8.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）和c）項所指文件及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名

表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

9.1 知識考試（淘汰制）──50%；

9.2 履歷分析──50%。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。以閉卷形式的筆試進行，為時兩小時，

該考試採用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參

照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取

得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評

核。

有關開考的各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則

已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。

10. 最後成績

10.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至10分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之投

考人，均作被淘汰論。

8.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos 
se encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

9. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

9.1 Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

9.2 Análise curricular: 50%.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capa-
cidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcio-
nal.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 va-
lores.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha classi-
ficativa de cada método de selecção para o concurso que se afi-
xam na Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde estão disponíveis para a 
devida consulta.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Classificação final

10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 10 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 5 valores.
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10.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規

定處理。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

泌尿科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱任何法規、書籍或參考資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：泌尿科顧問醫生 何舜發

正選委員：泌尿科主治醫生 李堅

  泌尿科主治醫生 柳曉輝

候補委員：普通外科主任醫生 彭向強

  泌尿科主治醫生 鄧向榮

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

10.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, 
têm preferência, sucessivamente, os que detenham melhor 
classificação obtida na avaliação final do internato médico da 
área funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre uro-
logia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de 
qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos electróni-
cos.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ho Son Fat, médico consultor de urologia.

Vogais efectivos: Dr. Li Kin, médico assistente de urologia; e

Dr. Lao Hio Fai, médico assistente de urologia.

Vogais suplentes: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço 
de cirurgia geral; e

Dr. Deng Xiangrong, médico assistente de urologia.

14. Local de afixação das listas provisória, definitiva e clas-
sificativa

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tornar-
-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes nas 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regula-
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職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年五月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $11,008.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補下列空缺，經於二零一六年四月二十七日第

十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局

總部及上載於文化局網頁，以供查閱：

1. 編制內人員：

第一職階首席顧問高級技術員三缺。

2. 行政任用合同人員：

第一職階顧問高級技術員四缺；

第一職階首席高級技術員兩缺；

第一職階一等高級技術員一缺；

第一職階特級技術員十四缺；

第一職階首席技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員兩缺；

第一職階首席技術輔導員三缺；

第一職階特級行政技術助理員四缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一六年五月十九日於文化局

代局長 梁曉鳴

（是項刊登費用為 $1,771.00）

mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

Serviços de Saúde, aos 18 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 008,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de con-
sulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Siac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publicadas na 
página electrónica do Instituto Cultural, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, condiciona-
dos, documentais, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do Instituto Cultural, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

1. Para o pessoal do quadro:

Três lugares de técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão.

2. Para o pessoal em regime de contrato administrativo de 
provimento:

Quatro lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão; 

Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão;

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão;

Catorze lugares de técnico especialista, 1.º escalão;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão;

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;

Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

Quatro lugares de assistente técnico administrativo especia-
lista, 1.º escalão;

Um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão.

As referidas listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Instituto Cultural, aos 19 de Maio de 2016.

O Presidente do Instituto, substituto, Leung Hio Ming.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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旅 遊 局

公 告

為填補旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員一缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈十二樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.

macaotourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十二日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補旅遊局人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開考

通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局

告示板，並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.

mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公

報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天內作出。

為填補經由旅遊局以行政任用合同任用的文案職程第一

職階首席文案一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》、第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》和第15/SA EA P/90號批示的規定，以有限制及考核方式

進行普通晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈12樓旅遊局告示板，並公佈於本局網頁（ht t p://

industry.macaotourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 
Série, de 27 de Abril de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Maio de 2016. 

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sito na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da DST, nos termos definidos na Lei n.° 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.° 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior assessor principal, 1.° escalão, da carreira de técnico 
superior do quadro do pessoal da DST, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, de prestação de provas, condicionado aos 
trabalhadores da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Despacho n.º 15/SAEAP/90, para 
o preenchimento de um lugar de letrado principal, 1.° escalão, 
da carreira de letrado, provido em regime de contrato admi-
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本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的第一個辦公日

起計十天內作出。

二零一六年五月十三日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $1,674.00）

為填補旅遊局人員編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員一缺，經於二零一六年四月二十日第十六

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://

industry.macaotourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年五月十九日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $852.00）

澳門特別行政區透過旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零一六年五月十七日作出的批示，為「第28屆澳門國際煙花比賽

匯演所使用的煙花物料、炮筒及有關設備提供運輸服務」之判給

作公開招標。

1. 招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 提供服務的地點：根據承投規則所指地點。

4. 服務目的：為「第28屆澳門國際煙花比賽匯演所使用的煙

花物料、炮筒及有關設備提供運輸服務」。

5. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。 

6. 投標書的有效期：有效期為九十日，由公開開標儀式結束

日後起計。

7. 臨時保證金：臨時保證金金額為澳門幣140,000.00（拾

肆萬元），以銀行擔保之方式提交或以現金、本票或保付支票

nistrativo de provimento da DST, com dez dias de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 13 de Maio de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo), 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
20 de Abril de 2016.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 19 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 852,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da 
Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 17 de Maio de 2016, se encontra aberto o 
concurso público para adjudicação do serviço de «Transporte 
de material pirotécnico, morteiros e materiais sobressalentes 
destinados ao 28.º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício 
de Macau».

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Di-
recção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Local de execução dos serviços: locais mencionados no ca-
derno de encargos.

4. Objecto dos serviços: transporte de material pirotécnico, 
morteiros e materiais sobressalentes destinados ao 28.º Con-
curso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau.

5. Prazo de execução: cumprimento das datas constantes no 
caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar da 
data do encerramento do acto público do concurso.

7. Caução provisória: $ 140 000,00 (cento e quarenta mil 
patacas), a prestar mediante garantia bancária ou depósito 
em numerário, em ordem de caixa ou cheque visado, emitido 
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方式，抬頭註明收款人為“旅遊基金”，直接交到旅遊局財政處

或透過澳門大西洋銀行註明用途存款至旅遊基金之帳戶編號

「8003911119」。

8. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之四。

9. 底價：不設底價。

10. 提交投標書之地點、日期及時限：於二零一六年六月十四

日下午五時四十五分前，遞交至澳門宋玉生廣場335-341號獲多

利大廈12樓旅遊局。

11. 開標地點、日期及時間：於二零一六年六月十五日上午十

時，在14樓旅遊局演講廳。

開標時，投標人或其合法代表應出席，以便根據經七月六日

第63/85/M號法令第二十七條的規定，提出聲明異議及/或解釋

投標書文件內可能出現之疑問。

投標人或其合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，

在此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式

的授權書。

12. 延期：倘若因不可抗力之原因而導致公共部門停止辦

公，則原定的截標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一個工

作日。

13. 審議投標書準則：

判給準則 所佔比重

價格 50%

提供服務期限的彈性 20%

提供既安全又具效率的能力 20%

投標人為旅遊局提供相關服務的經驗 10%

14. 查閱及取得卷宗副本之地點、日期及時間： 

地點：澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接

待櫃檯，或可透過旅遊局網頁（http://industry.macaotourism.

gov.mo）內免費下載。

日期及時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日之辦公時

間內。

二零一六年五月二十日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $3,158.00）

à ordem do «Fundo de Turismo», efectuado directamente na 
Divisão Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo ou no 
Banco Nacional Ultramarino de Macau, através de depósito à 
ordem do Fundo de Turismo, na conta número: 「8003911119」
devendo ser especificado o fim a que se destina.

8. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

9. Preço base: não há.

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Di-
recção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º 
andar até às 17,45 horas do dia 14 de Junho de 2016.

11. Local, dia e hora do acto de abertura das propostas: Au-
ditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar 
da sede dos serviços, pelas 10,00 horas do dia 15 de Junho de 
2016.

Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão 
estar presentes no acto público de abertura das propostas para 
os efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para 
esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apresen-
tados a concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador devendo, neste caso, apre-
sentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o acto 
de abertura das propostas.

12. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das 
propostas, a data e a hora de abertura de propostas serão adia-
dos para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, à mesma 
hora.

13. Critérios de apreciação das propostas:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Preço 50%

Flexibilidade dos prazos da prestação 20%

Garantia de segurança e eficiência na prestação 
do serviço 20%

Experiência de fornecimento de serviço afins à 
DST 10%

14. Local, dias, horário para a obtenção da cópia e exame do 
processo do concurso: 

Local: Balcão de Atendimento da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar; além disso ainda se 
encontra igualmente patente no website da Direcção dos Servi-
ços de Turismo (http://industry.macaotourism.gov.mo), poden-
do os concorrentes fazer download do mesmo.

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do pre-
sente anúncio até ao dia e hora limite para entrega das propos-
ta e durante o horário normal de expediente.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 20 de Maio de 2016. 

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 3 158,00)
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社 會 工 作 局

名 單

為履行有關給予個人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，社會工作局現公布二零一五年第四季財

政資助表：

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
entidades particulares, vem o Instituto de Acção Social publicar a 
lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de 2015:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

恩慈院兒童之家

Casa «Ecf. Fellowship Orphanage Inc.»

12/11/2015 $ 10,750.00 活動津貼：聖誕聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

19/11/2015 $ 298,550.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 760,390.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 234,650.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

青暉舍

Centro Residencial «Arco-Iris»

26/11/2015 $ 1,406,090.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 3,194.00 活動津貼：聖誕聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 1,050.00 活動津貼：情緒輔導——情緒你又知？

Subsídio para Actividades: Gestão emocional

18/12/2015 $ 420,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 234,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

梁文燕培幼院

Instituto «Helen Liang»

4/12/2015 -$ 33,600.00 2015年社會服務人員專業發展計劃——全年津

助預算60%（退回餘款）

60% do orçamento do subsídio do Projecto de 

Desenvolvimento Profissional dos Trabalha-

dores de Serviço Social de 2015 (Devolução 

do saldo)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

梁文燕培幼院

Instituto «Helen Liang»

4/12/2015 -$ 7,146.93 2015年度受資助社會服務機構醫療保險資助計

劃（退回餘款）

Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médi-

co dos Funcionários de Equipamentos Sociais 

Subsidiados 2015 (Devolução do saldo)

希望之泉

Fonte da Esperança

17/9/2015 $ 46,000.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de repa-

ração

26/11/2015 $ 1,423,236.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 616,850.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 1,208,868.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 175,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 52,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

希望之源

Berço da Esperança

19/11/2015 $ 7,190.00 活動津貼：齊歡渡聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,572,240.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 80,800.00 維修/工程津貼：安裝隔音地墊工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

instalação do tapete do isolamento acústico

10/12/2015 $ 47,697.00 活動津貼：“親子同樂”系列活動

Subsídio para Actividades: Série de activida-

des de diversão das famílias

18/12/2015 $ 16,740.00 活動津貼：“源愛”之家週末體驗活動

Subsídio para Actividades: Actividade de Di-

versão no fim-de-semana
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

希望之源

Berço da Esperança

18/12/2015 $ 658,450.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 1,464,720.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

拉撒路青少年中心

Centro de Juventude «Lazarus»

26/11/2015 -$ 9,723.00 “為澳門鼓舞”發放正能量2015（退回餘款）

Actividade «Energia positiva para encorajar a 

cidade de Macau» 2015 (Devolução do saldo)

聖公會北區青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui

18/11/2015 $ 1,991,940.00 維修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição dos equipa-

mentos

26/11/2015 $ 1,329,660.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 400,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 292,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

氹仔坊眾托兒所

Creche Fong Chong Toc I So

12/11/2015 $ 854,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,666,430.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 651,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

母親會聖約翰托兒所（高士德）

Creche S. João da Obra das Mães (HC)

19/11/2015 $ 625,750.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses Julho a Novembro/2015 — Novo regi-

me de apoio financeiro
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atribuídos

目的

Finalidades

母親會聖約翰托兒所（高士德）

Creche S. João da Obra das Mães (HC)

26/11/2015 $ 1,730,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 729,950.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 88,400.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

小海燕托兒所

Creche «A Gaivota»

26/11/2015 $ 653,880.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 281,450.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio finan-

ceiro

18/12/2015 $ 453,360.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

婦聯小海豚托兒所

Creche «O Golfinho» da Associação das 

Senhoras Democráticas de Macau

26/11/2015 $ 999,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 361,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

母親會聖約翰托兒所（新口岸）

Creche S. João da Obra das Mães (NAPE)

19/11/2015 $ 597,650.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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母親會聖約翰托兒所（新口岸）

Creche S. João da Obra das Mães (NAPE)

26/11/2015 $ 1,093,750.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 453,700.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

鳴道苑

Jardins dom Versiglia

4/11/2015 -$ 2,384.90 鳴道苑新生親子營（退回餘款）

Campismo para os novos alunos e os seus fami-

liares dos Jardins Dom Versiglia (Devolução do 

saldo)

12/11/2015 $ 6,000.00 活動津貼：扶貧體驗營

Subsídio para Actividades: Visita aos lares das 

crianças na China

12/11/2015 $ 3,575.00 活動津貼：野外抗逆鍛鍊訓練營

Subsídio para Actividades: Campo de treino 

de resiliência na selva

12/11/2015 $ 8,400.00 活動津貼：聖誕聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,520,700.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 1,210,350.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

10/12/2015 $ 8,400.00 活動津貼：延續性義工計劃

Subsídio para Actividades: Formação para os 

voluntários

10/12/2015 $ 7,500.00 活動津貼：輕鬆休閒加油站

Subsídio para Actividades: Actividade de lazer 

e recreativa

10/12/2015 $ 7,000.00 活動津貼：領袖培訓計劃

Subsídio para Actividades: Plano de formação 

de liderança

10/12/2015 $ 6,000.00 活動津貼：積極人生藝術創作計劃

Subsídio para Actividades: Plano de produção 

de obras artísticas sob o tema «vida positiva»

18/12/2015 $ 4,500.00 活動津貼：自強不“賭”院運會

Subsídio para Actividades: Competição des-

portiva sobre a recusa a jogos de azar

18/12/2015 $ 5,525.00 活動津貼：個人成長工作小組

Subsídio para Actividades: Grupo de desen-

volvimento da juventude
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鳴道苑

Jardins dom Versiglia

18/12/2015 $ 607,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 294,450.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 15,000.00 活動津貼：雜耍培訓班

Subsídio para Actividades: Programa de for-

mação de acrobacia

31/12/2015 $ 85,150.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

九澳聖若瑟宿舍

Lar de S. José Ká-Hó

23/10/2015 $ 3,400.00 活動津貼：老友記聯誼日

Subsídio para Actividades: Dia da amizade 

para os idosos

12/11/2015 $ 621,500.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

19/11/2015 $ 8,750.00 活動津貼：聖誕聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,613,320.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 548,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 39,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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望廈青年之家

Lar de Jovens de Mong-Há

24/9/2015 -$ 19,210.00 軍事體驗營2015（退回款項）

Campismo do treino militar 2015 (Devolução 

do saldo)

26/11/2015 $ 1,147,780.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 11,383.00 活動津貼：野外求生訓練2015

Subsídio para Actividades: Treino de sobrevi-

vência na selva 2015

10/12/2015 $ 9,984.00 活動津貼：聖誕佈置比賽暨聖誕節晚會2015

Subsídio para Actividades: Concurso de deco-

ração de Natal e Festa de Natal 2015

18/12/2015 $ 316,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

明愛托兒所

Creche Cáritas

12/11/2015 $ 397,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,520,750.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 519,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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婦聯第一托兒所

Creche «Fu Luen Tai Yat Toc I So»

12/11/2015 $ 321,050.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,468,630.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 628,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 188,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 81,900.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯小燕子托兒所

Creche «A Andorinha» da Associação das 

Senhoras Democráticas de Macau

12/11/2015 $ 244,850.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 973,660.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 419,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 240,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 54,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11339

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

工人托兒所

Creche dos Operários

26/11/2015 $ 739,650.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 306,150.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 396,600.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

沙梨頭坊眾托兒中心

Creche Sa Lei Tau Fong Chong Toc I Chong 

Sam

26/11/2015 $ 584,670.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 274,860.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 237,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

教宗若望廿三世托兒所

Creche «Papa João XXIII»

26/11/2015 $ 980,890.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 318,650.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 339,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 71,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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教宗若望廿三世托兒所

Creche «Papa João XXIII»

31/12/2015 $ 14,300.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

聖瑪沙利羅慈惠托兒所

Creche Santa Maria Mazzarello

12/11/2015 $ 664,600.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,460,960.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 574,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

國際傳教證道會托兒所

Creche de Associação dos Cristãos em Acção

26/11/2015 $ 221,340.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 79,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 89,700.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

嘉模托兒所

Infantário de Nossa Senhora do Carmo

12/11/2015 $ 315,300.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 525,780.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 222,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 110,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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童真托兒所

Creche «O Traquinas»

26/11/2015 $ 1,487,370.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 664,950.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 888,720.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 146,900.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 41,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

望廈托兒所

Creche «Mong-Há»

26/11/2015 $ 1,169,610.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 440,700.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 438,420.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

同善堂第二托兒所

Creche «Tung Sin Tong II»

26/11/2015 $ 783,270.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 422,550.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 272,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

同善堂第三托兒所

Creche «Tung Sin Tong (III)»

26/11/2015 $ 975,800.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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同善堂第三托兒所

Creche «Tung Sin Tong (III)»

26/11/2015 $ 494,200.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 332,150.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

同善堂第一托兒所

Creche Tung Sin Tong (I)

12/11/2015 $ 2,390,928.00 工程及設備

Obras e equipamentos

26/11/2015 $ 1,187,693.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 1,300,000.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 453,074.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 126,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 37,050.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯第三托兒所

Creche (III) da Associação das Mulheres de 

Macau

12/11/2015 $ 452,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,058,270.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 412,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

筷子基托兒所

Creche Fai Chi Kei

26/11/2015 $ 1,421,460.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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筷子基托兒所

Creche Fai Chi Kei

26/11/2015 $ 357,300.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 555,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 206,700.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 54,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門基督教青年會——青年社區中心

Associação dos Jovens Cristãos de Macau  — 

Centro Comunitário Para Jovens

25/9/2015 -$ 4,567.99 “乘風破毒”抗逆營（退回餘款）

Campismo de desafio sobre a recusa da droga 

(Devolução do saldo)

9/10/2015 $ 25,000.00 活動津貼：“禁毒有你”青少年禁毒常識問答比

賽

Subsídio para Actividades: Concurso de per-

guntas e respostas entre jovens sobre o combate 

à droga

15/10/2015 $ 15,914.00 購置津貼：健康評估工具

Subsídio para Aquisições: Instrumento de ava-

liação de saúde

23/10/2015 $ 5,240.00 活動津貼：濫藥青少年輔導精要手冊課程導師赴

港交流

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Hong Kong dos instrutores do Curso para 

obtenção do certif icado do manual para o 

aconselhamento importante dos jovens toxico-

dependentes

12/11/2015 $ 251,850.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 843,270.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 60,000.00 活動津貼：“禁毒有你”預防藥物濫用交流活動

Subsídio para Actividades: Intercâmbio de 

prevenção do combate à droga
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澳門基督教青年會——青年社區中心

Associação dos Jovens Cristãos de Macau  — 

Centro Comunitário Para Jovens

11/12/2015 -$ 1,492.20 “禁毒有你”青少年禁毒常識問答比賽（退回餘

款）

Concurso de perguntas e respostas entre jo-

vens sobre o combate à droga (Devolução do 

saldo)

11/12/2015 -$ 11,930.50 無毒人生健康生活體驗營（退回餘款）

Campismo saudável sem droga (Devolução do 

saldo)

18/12/2015 $ 295,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門基督教青年會

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

同善堂第四托兒所

Creche Tung Sin Tong (IV)

26/11/2015 $ 596,060.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 425,500.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 235,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 44,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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仁慈堂托兒所

Creche de Santa Casa da Misericórdia de 

Macau

23/10/2015 $ 74,400.00 購置津貼：幼兒床

Subsídio para Aquisições: Camas de criança

26/11/2015 $ 1,567,860.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

婦聯第二托兒所

Creche II da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

12/11/2015 $ 183,700.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,010,960.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 376,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 17,550.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 5,850.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯托兒所

Creche da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

12/11/2015 $ 358,200.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,382,280.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

30/11/2015 $ 680,000.00 擴建工程入則申請，設計及顧問監察服務

Apresentação de projectos arquitectónicos 

para as obras de ampliação, serviço de concep-

ção e de consultadoria e fiscalização

18/12/2015 $ 537,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

聖公會星願居

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau

6/11/2015 $ 6,776.00 活動津貼：聖誕LOVE LOVE LOVE

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,009,260.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 15,379.00 購置津貼：更換冷氣機

Subsídio para Aquisições: Substituição do ar 

condicionado
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聖公會星願居

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau

18/12/2015 $ 364,650.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 329,220.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 175,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 39,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門中華學生聯合總會——少年警訊活動委

員會

Associação de Estudantes Chong Wa de 

Macau — Comissão de Polícia Juvenil de 

Macau

25/9/2015 $ 3,134.00 活動津貼：中秋顯關懷

Subsídio para Actividades: Carinho no Festi-

val da Lua

23/10/2015 $ 35,090.00 活動津貼：滅罪抗毒嘉年華2015

Subsídio para Actividades: Carnaval contra o 

crime e a droga 2015

7/12/2015 -$ 2,523.80 中秋顯關懷（退回餘款）

Carinho no Festival da Lua (Devolução do saldo)

10/12/2015 $ 15,000.00 活動津貼：成長計劃2015

Subsídio para Actividades: Programa de de-

senvolvimento de liderança CPJM 2015

澳門少年飛鷹會

Associação das Águias Voadoras de Macau

26/11/2015 $ 393,270.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária Para 

Jovens da União Geral das Ass. dos Mora-

dores de Macau

17/9/2015 $ 58,000.00 製作禁毒微電影得獎作品專集

Produção da colecção dos vídeos premiados 

no concurso do microfilme do combate à droga

12/11/2015 $ 22,600.00 活動津貼：禁毒微電影得獎專集發佈會

Subsídio para Actividades: Conferência de im-

prensa para a colecção dos vídeos premiados 

no concurso do microfilme do combate à droga

26/11/2015 $ 2,029,257.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 546,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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澳門街坊會聯合總會社區青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária Para 

Jovens da União Geral das Ass. dos Mora-

dores de Macau

18/12/2015 $ 34,020.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 40,000.00 製作禁毒微電影廣告片

Produção do vídeo publicitário sobre os mi-

crofilmes do combate à droga

新動力校園適應服務計劃

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

26/11/2015 $ 792,180.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

希望之源協會

Associação Berço da Esperança

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

聖公會澳門社會服務處

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 371,300.00 活動津貼：“承諾抗毒 由家做起”繪本製作及跟

進服務

Subsídio para Actividades: Publicação do livro 

com ilustrações da Actividade «Promessa de 

Combate à Droga, a realizar a partir de casa» 

e os serviços de acompanhamento

聖公會氹仔青少年及家庭綜合服務中心

Complexo de Apoio à Juventude e Família 

da Taipa Sheng Kung Hui

19/11/2015 $ 256,000.00 維修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição dos equipa-

mentos

26/11/2015 $ 1,813,350.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 510,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 47,100.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 186,510.00 維修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição de equipamentos

聖公會氹仔青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens da Taipa Sheng Kung Hui

26/11/2015 $ 837,159.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 97,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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聖公會氹仔青年服務隊

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens da Taipa Sheng Kung Hui

31/12/2015 $ 198,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯小白兔托兒所

Creche «O Coelhinho» da Associação Geral 

das Mulheres de Macau

12/11/2015 $ 509,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,679,180.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 690,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 101,400.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 25,350.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門街坊會聯合總會孟智豪夫人托兒所

Creche D. Ana Sofia Monjardino da Ugam 

de Macau

13/11/2015 $ 898,400.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

reparação

26/11/2015 $ 817,320.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 311,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 288,000.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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教業托兒所

Creche Kao Yip

12/11/2015 $ 288,650.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,255,240.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 414,700.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

母親會聖約翰托兒所（氹仔）

Creche S. João da Obra das Mães (Taipa)

22/9/2015 $ 598,600.00 維修/工程津貼：加電錶工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obra de ins-

talação do contador de electricidade

19/11/2015 $ 228,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 1,397,970.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 558,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 88,400.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門街坊會聯合總會湖畔托兒所

Creche «o Lago» da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

26/11/2015 $ 2,210,190.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 826,800.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 335,100.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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同善堂第五托兒所

Creche Tung Sin Tong V

26/11/2015 $ 1,385,580.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 661,500.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 464,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

善明托兒所

Creche Sin Meng

15/10/2015 $ 92,590.00 維修/工程津貼：工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras

26/11/2015 $ 1,522,980.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 29,800.00 維修/工程津貼：抽風系統工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obra do sistema 

de ventilação

18/12/2015 $ 605,800.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 650,100.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

菩提青少年及家庭綜合服務中心

Complexo de Serviços de Apoio à Juventude e 

Família «Pou Tai»

26/11/2015 $ 815,130.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 247,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 148,140.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門工會聯合總會童樂托兒所

Creche «Alegria das Crianças» da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

26/11/2015 $ 1,369,080.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 564,200.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 816,660.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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澳門工會聯合總會童樂托兒所

Creche «Alegria das Crianças» da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

18/12/2015 $ 110,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 32,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

樂陶苑

Vila Lok Tou

17/9/2015 $ 9,350.00 2015年度受資助社會服務機構醫療保險資助計

劃

Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico 

dos Funcionários de Equipamentos Sociais 

Subsidiados 2015

12/11/2015 $ 216,168.00 購置津貼：車輛

Subsídio para Aquisições: Veículo

26/11/2015 $ 658,426.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 260,445.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

31/12/2015 $ 315,900.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 942,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門基督教青年會——有機青年

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

— Jovens Orgânicos

25/9/2015 $ 37,890.00 維修/工程津貼：後加工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obra adicional 

de reparação

19/11/2015 $ 9,000.00 活動津貼：聖誕狂歡晚會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

19/11/2015 $ 423,000.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

26/11/2015 $ 443,610.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 377,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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澳門基督教青年會——有機青年

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

— Jovens Orgânicos

18/12/2015 $ 294,480.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 1,088,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

明愛社區保姆服務試驗計劃

Programa Piloto dos Serviços de Amas 

Comunitárias das Cáritas

6/11/2015 -$ 251,756.34 2015年4月至7月的資助（退回餘款）

Apoio financeiro para os meses de Abril a 

Julho/2015 (Devolução do saldo)

澳門街坊會聯合總會社區保姆服務試驗計劃

Programa Piloto dos Serviços de Amas 

Comunitárias da União Geral da Associação 

dos Moradores de Macau

6/11/2015 -$ 309,532.20 2015年3月至7月的資助（退回餘款）

Apoio financeiro para os meses de Março a 

Julho/2015 (Devolução do saldo)

澳門婦女聯合總會社區保姆服務試驗計劃

Programa Piloto dos Serviços de Amas Comu-

nitárias da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

6/11/2015 -$ 228,973.96 2015年4月至7月的資助（退回餘款）

Apoio financeiro para os meses de Abril a 

Julho/2015 (Devolução do saldo)

澳門基督教青年會石排灣社區青少年工作隊

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens de Seac Pai Van da Associação dos 

Jovens Cristãos de Macau

12/11/2015 $ 2,975.00 2015年度受資助社會服務機構醫療保險資助計

劃

Plano de Apoio Financeiro para o Seguro Médico 

dos Funcionários de Equipamentos Sociais 

Subsidiados 2015

26/11/2015 $ 664,140.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 178,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 195,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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聖公會“重新連線”——隱蔽及網絡成癮青年

服務先導計劃

Sheng Kung Hui «Nova Ligação» — Progra-

ma Piloto dos Serviços a Prestar aos Jovens 

Anónimos e com Vício pela Internet

23/10/2015 $ 4,250.00 活動津貼：2015年度受資助社會服務機構醫療保

險資助計劃

Subsídio para Actividades: Plano de Apoio Fi-

nanceiro para o Seguro Médico dos Funcionários 

de Equipamentos Sociais Subsidiados 2015

6/11/2015 $ 31,247.10 購置津貼：電腦設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos infor-

máticos

26/11/2015 $ 742,500.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 26,302.00 購置津貼：購置設備——第二期

Subsídio para Aquisições: Aquisição dos equi-

pamentos  — 2.ª prestação

教業托兒所（林茂塘）

Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)

18/11/2015 $ 1,003,021.82 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

氹仔松柏之家

Casa dos «Pinheiros» da Taipa

25/9/2015 $ 4,200.00 活動津貼：頤家社區共融嘉年華

Subsídio para Actividades: Carnaval de comu-

nidade

9/10/2015 $ 4,300.00 活動津貼：神州新貌歡樂遊

Subsídio para Actividades: Passeio à China

26/11/2015 $ 291,930.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 12,800.00 活動津貼：賀聖誕迎新年耆英同樂日

Subsídio para Actividades: Festa do Natal e do 

Ano Novo para idosos

18/12/2015 $ 94,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 66,480.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心

Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer 

da UGAM

12/11/2015 $ 6,000.00 活動津貼：中心成立十六周年暨中心服務推廣日

Subsídio para Actividades: 16.º aniversário da 

criação do Centro e a promoção dos serviços 

prestados pelo Centro

12/11/2015 $ 19,200.00 活動津貼：我們的十六周年聖誕聯歡暨慶祝回歸

聚餐

Subsídio para Actividades: Festa de Natal sob 

o tema «O Nosso 16.º Aniversário» e aniversário 

do regresso de Macau à Pátria

26/11/2015 $ 1,426,920.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心

Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer 

da UGAM

18/12/2015 $ 525,200.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 1,314,000.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 57,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 14,300.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 93,634.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

聖瑪利亞安老院

Asilo Santa Maria

25/9/2015 $ 5,000.00 活動津貼：2015耆老逍遙萬里遊

Subsídio para Actividades: Passeio dos idosos 

à China 2015

6/11/2015 $ 350,000.00 維修/工程津貼：更換熱水喉管工程

Subsídio para Reparações/Obras: Substituição 

dos tubos de água quente

26/11/2015 $ 2,177,508.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 15,000.00 活動津貼：聖誕慶祝活動——開心過聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 1,129,700.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 3,034,164.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

仁慈堂安老院

Lar da Nossa Senhora da Misericórdia

17/9/2015 $ 334,000.00 購置津貼：電動護理床

Subsídio para Aquisições: Camas articuladas 

eléctricas

26/11/2015 $ 1,891,110.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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仁慈堂安老院

Lar da Nossa Senhora da Misericórdia

4/12/2015 $ 14,000.00 活動津貼：歡天喜地迎聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

澳門工聯健頤長者服務中心

Centro de Convívio Vivacidade da Associa-

ção Geral dos Operários de Macau

6/11/2015 $ 14,900.00 活動津貼：工聯健頤長者服務中心成立十六周年

會慶暨祝壽同樂日

Subsídio para Actividades: 16.º aniversário da 

criação do Centro de Convívio Vivacidade da 

Associação Geral dos Operários de Macau e 

Festa de Convívio dos idosos

26/11/2015 $ 913,110.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 35,000.00 活動津貼：慶回歸賀聖誕逍遙半天遊

Subsídio para Actividades: Passeio de meio-dia 

dos idosos para a comemoração do Natal e do 

aniversário da RAEM

18/12/2015 $ 284,700.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 195,060.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

松柏之家老人中心

Centro de Dia «Chong Pak Chi Ka»

23/10/2015 $ 12,000.00 活動津貼：澳門回歸，聖誕節系列活動

Subsídio para Actividades: Série de activida-

des para o Natal e a Comemoração do regresso 

de Macau à Pátria

26/11/2015 $ 575,100.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 166,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 130,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

母親會護理安老院

Lar de Cuidados Especiais da Obra das 

Mães

26/11/2015 $ 2,017,410.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 9,000.00 活動津貼：歡樂聖誕暖在心

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 817,050.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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母親會護理安老院

Lar de Cuidados Especiais da Obra das 

Mães

18/12/2015 $ 2,352,060.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 22,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 14,950.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

黑沙環天主教牧民中心耆康樂園

Centro de Convívio «Kei Hong Lok Yuen» 

do Centro Pastoral da Areia Preta

12/11/2015 $ 12,800.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal de 

2015

26/11/2015 $ 247,620.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 84,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,840.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

青洲坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Ass. Benef. e Assis-

tência Mútua dos Moradores do Bairro da 

Ilha Verde

19/11/2015 $ 8,000.00 活動津貼：“歌舞歡騰”慶回歸，賀聖誕聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

aniversário da RAEM

26/11/2015 $ 236,580.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,480.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門聖安多尼堂頤老之家

Casa para Anciãos da Paróquia de Santo 

António

26/11/2015 $ 225,960.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 19,200.00 活動津貼：聖誕餐會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal
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澳門聖安多尼堂頤老之家

Casa para Anciãos da Paróquia de Santo 

António

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

瑪大肋納安老院

Asilo Vila Madalena

26/11/2015 $ 1,821,180.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 15,000.00 活動津貼：“同慶主降臨”聖誕節聯歡活動

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

澳門菜農合群社康年之家

Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da 

Associação de Agricultores de Macau

25/9/2015 $ 11,000.00 活動津貼：2015康年義工學習交流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio dos 

voluntários 2015

19/11/2015 $ 16,000.00 活動津貼：2015康年奇妙聖誕展繽紛

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

26/11/2015 $ 329,280.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 91,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

海傍老人中心

Centro de Dia do Porto Interior

6/11/2015 $ 3,710.00 活動津貼：關懷居於舊式樓宇長者活動資助計

劃——耆樂無窮——郊外半天遊

Subsídio para Actividades: Programa de finan-

ciamento dos cuidados aos idosos que vivem 

em edifícios antigos — Passeio ao ar livre para 

idosos

12/11/2015 $ 9,800.00 活動津貼：家居照顧及支援服務聖誕聯歡聚餐 

2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

12/11/2015 $ 12,800.00 活動津貼：海傍聖誕總動員

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,454,040.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 253,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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海傍老人中心

Centro de Dia do Porto Interior

18/12/2015 $ 146,900.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 13,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 349,850.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

29/12/2015 $ 274,950.00 2015年12月份私人機構之家務助理津貼

Subsídio do apoio domiciliário das instituições 

particulares em Dezembro/2015

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門工會聯合總會望廈老人中心

Centro de Dia de Mong-Há da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

17/9/2015 $ 2,300.00 活動津貼：百分百護老者嘉許計劃

Subsídio para Actividades: Plano de atribuição 

de louvor aos cuidadores dos idosos

17/9/2015 $ 10,000.00 活動津貼：慶祝中心成立廿六周年暨祝壽同樂日

Subsídio para Actividades: 26.º aniversário da 

criação do Centro e Festa de aniversário dos 

idosos

9/10/2015 $ 6,000.00 活動津貼：耆英義工培訓

Subsídio para Actividades: Formação de vo-

luntários idosos

12/11/2015 $ 15,000.00 活動津貼：聖誕聯歡會暨祝壽同樂日

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

Festa de aniversário dos idosos

26/11/2015 $ 1,662,270.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 10,960.00 活動津貼：齊頌回歸迎聖誕聯歡餐會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e da 

comemoração do regresso de Macau à Pátria
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澳門工會聯合總會望廈老人中心

Centro de Dia de Mong-Há da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

18/12/2015 $ 208,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 215,150.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 122,600.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

29/12/2015 $ 247,000.00 2015年12月份私人機構之家務助理津貼

Subsídio do apoio domiciliário das instituições 

particulares em Dezembro/2015

31/12/2015 $ 4,000.00 活動津貼：歲晚送暖獻關懷

Subsídio para Actividades: Visita aos idosos 

antes da Festa do Ano Novo Chinês

崗頂明愛老人中心

Centro para Idosos da Casa Ricci

6/11/2015 $ 11,520.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015

Subsídio para Actividades: Festa do Natal de 

2015

26/11/2015 $ 243,240.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 71,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 6,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門提柯街坊會頤康中心

C. de Lazer e Recreação dos Anciãos da A. 

de Bene. e Assistência Mútuo dos Moradores 

do B. «Tai O»

25/9/2015 $ 7,300.00 活動津貼：“粵澳同心顯關懷”國內交流探訪

Subsídio para Actividades: Visita aos idosos 

do Interior da China para o Estreitamento do 

Intercâmbio

26/11/2015 $ 275,550.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 8,000.00 活動津貼：聖誕樂繽紛

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 2,700.00 活動津貼：墨聚濃情

Subsídio para Actividades: Festa de Ano Novo 

Chinês
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新橋區坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores Bairro San Kio

9/10/2015 $ 10,850.00 活動津貼：珠海探訪敬老一天遊

Subsídio para Actividades: Visita de um dia 

aos idosos guiada a Zhuhai

29/10/2015 $ 9,000.00 活動津貼：慶祝新橋坊會頤康中心成立23周年

Subsídio para Actividades: Festa de 23.º ani-

versário do Centro de Convívio da Associação 

dos Moradores de «San Kiu»

19/11/2015 $ 11,040.00 活動津貼：祝聖誕賀新年“敬老聯歡會”

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

Ano Novo para os Idosos

26/11/2015 $ 285,930.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 94,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 78,480.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門筷子基坊眾互助會青松頤老中心

Centro de Convívio de Cheng Chong da 

Ass. de Bene. e Ass. Mútua dos Mora. do 

Bairro Fai Chi Kei

12/11/2015 $ 10,000.00 活動津貼：慶回歸賀聖誕同樂日

Subsídio para Actividades: Festa para celebrar 

o Natal e comemorar o retorno da soberania

26/11/2015 $ 252,960.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 65,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

港澳信義會恩耆中心

Centro de Convívio de Yan Kei de Missão 

Luterana de Hong Kong e Macau

12/11/2015 $ 12,480.00 活動津貼：歡欣聖誕聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 290,850.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

沙梨頭坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Patane

29/10/2015 $ 3,720.00 活動津貼：中澳安老服務交流聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de intercâmbio 

entre Macau e o Interior da China sobre a 

prestação de serviços de apoio a idosos

19/11/2015 $ 10,000.00 活動津貼：賀聖誕迎新年系列活動

Subsídio para Actividades: Série de actividades 

para celebrar o Natal e o Ano Novo
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沙梨頭坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Patane

26/11/2015 $ 291,930.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 2,400.00 活動津貼：春暖訪貧關愛聯歡會

Subsídio para Actividades: Visita os idosos 

isolados

南區四會頤康中心

Centro de Lazer e Recreação das Associa-

ções dos Moradores da Zona Sul de Macau

19/11/2015 $ 8,800.00 活動津貼：普天同慶賀聖誕聯歡晚會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 278,280.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 4,080.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses Julho a Dezembro/2015 — Novo regi-

me de apoio financeiro

母親會頤康中心

Centro de Convívio da Obra das Mães

12/11/2015 $ 15,040.00 活動津貼：2015普天同慶賀聖誕聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

26/11/2015 $ 255,240.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 84,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 60,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

母親會安老院

Lar de Idosos da Obra das Mães

6/11/2015 $ 3,300.00 活動津貼：競技同樂日

Subsídio para Actividades: Dia de convívio da 

competição desportiva

26/11/2015 $ 791,160.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 6,300.00 活動津貼：同歡聖誕派對

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 468,650.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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母親會安老院

Lar de Idosos da Obra das Mães

18/12/2015 $ 1,561,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

望廈坊會頤康中心

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores de Mong-Há

29/10/2015 $ 12,800.00 活動津貼：慶回歸，賀聖誕，迎新年聯歡會

Subsídio para Actividades: Convívio para come-

morar o retorno da soberania e celebrar o Natal e 

Ano Novo

26/11/2015 $ 165,180.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 74,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 9,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門馬黑祐頤康中心

Centro de Convívio do Bairro do Hipódromo, 

Bairro da Areia Preta e Iao Hon

29/10/2015 $ 20,000.00 活動津貼：“健康生活由我做起，鄰里互助共建

社區”推廣日系列活動

Subsídio para Actividades: Série de actividade 

do dia da promoção de uma vida saudável e da 

promoção de boas relações de vizinhança

29/10/2015 $ 10,720.00 活動津貼：“聖誕繽紛樂融融”聯歡晚會暨冬日

送暖行動

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e de 

solidariedade

26/11/2015 $ 257,040.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 94,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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澳門馬黑祐頤康中心

Centro de Convívio do Bairro do Hipódromo, 

Bairro da Areia Preta e Iao Hon

18/12/2015 $ 256,260.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

台山坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Ass. de Bene. e As-

sistência Mútua dos Moradores do B. Artur 

Tamagnini Barbosa

26/11/2015 $ 252,960.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 12,800.00 活動津貼：歡慶回歸樂聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

comemoração do retorno da soberania

18/12/2015 $ 74,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 9,840.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

聖方濟各安老院

Asilo de São Francisco Xavier

25/9/2015 $ 9,000.00 活動津貼：2015耆老逍遙萬里遊

Subsídio para Actividades: Passeio à China 

2015

26/11/2015 $ 1,485,654.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 988,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 3,336,372.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

伯大尼安老院

Asilo de Betânia

25/9/2015 $ 6,000.00 活動津貼：2015耆老逍遙萬里遊

Subsídio para Actividades: Passeio à China 

2015

19/11/2015 $ 8,000.00 活動津貼：聖誕同歡樂繽紛2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

26/11/2015 $ 2,289,594.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 1,285,050.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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伯大尼安老院

Asilo de Betânia

18/12/2015 $ 3,889,872.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 146,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

三巴門坊眾互助會頤康中心

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun

25/9/2015 $ 64,933.70 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

26/11/2015 $ 181,230.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 5,000.00 活動津貼：聖誕歡聚樂融融

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 65,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 74,340.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門街坊總會頤康中心

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da União Geral das Associações dos Mora-

dores de Macau

29/10/2015 $ 5,900.00 活動津貼：“愛心傳承之旅”義工交流日

Subsídio para Actividades: Passeio do amor e 

dia do Intercâmbio dos voluntários

19/11/2015 $ 10,400.00 活動津貼：“回歸前後的澳門”講座暨聖誕及慶

祝中心成立30周年

Subsídio para Actividades: Palestra sobre Macau 

antes e depois do retorno da soberania e festa 

para celebrar o Natal e comemorar o 30.º ani-

versário do Centro

26/11/2015 $ 248,460.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro
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下環坊會頤康中心

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da Associação dos Residentes do Bairro 

Praia do Manduco

19/11/2015 $ 8,000.00 活動津貼：歡度聖誕樂融融 慶祝聖誕賀回歸暨

頤康生日會聯歡餐會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

comemoração do retorno da soberania e festa 

de aniversário do centro de convívio

26/11/2015 $ 148,800.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 65,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 150,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

海島市居民群益會頤康中心

Centro de Convívio da Associação dos Ha-

bitantes das Ilhas Kuan Iek

25/9/2015 $ 5,000.00 活動津貼：“鄰里顯耆情”培訓計劃

Subsídio para Actividades: Programa de for-

mação dos voluntários

25/9/2015 $ 4,000.00 活動津貼：群益會門球隊參觀學習交流

Subsídio para Actividades: Intercâmbio e visi-

ta de estudo da equipa de Gate ball do Kuan 

Iek

29/10/2015 $ 6,000.00 活動津貼：賀聖誕迎新年

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

Ano Novo

26/11/2015 $ 239,430.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 11,000.00 活動津貼：敬老同樂日之聯歡慈善午宴

Subsídio para Actividades: Almoço de carida-

de aos idosos

18/12/2015 $ 71,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 14,520.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

康暉長者日間護理中心

Centro de Cuidados Especiais Longevidade

29/10/2015 $ 24,200.00 活動津貼：康暉17周年慶祝活動

Subsídio para Actividades: Actividade come-

morativa do 17.º aniversário do «Hong Fai»

19/11/2015 $ 202,600.00 維修/工程津貼：工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras
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康暉長者日間護理中心

Centro de Cuidados Especiais Longevidade

26/11/2015 $ 1,791,660.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 17,920.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

4/12/2015 $ 16,320.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015（家居照顧及支

援服務）

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015 

(Serviço de apoio à família)

18/12/2015 $ 240,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 378,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 791,040.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 261,100.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 67,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

29/12/2015 $ 274,560.00 2015年12月份私人機構之家務助理津貼

Subsídio do apoio domiciliário das instituições 

particulares em Dezembro/2015

31/12/2015 $ 16,900.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 112,109.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

青洲老人中心

Centro de Dia da Ilha Verde

19/11/2015 $ 12,800.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

19/11/2015 $ 18,000.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015（家居照顧及支

援服務）

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015 

(Serviços de apoio domiciliário integrados e de 

apoio)
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青洲老人中心

Centro de Dia da Ilha Verde

26/11/2015 $ 1,508,760.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 185,900.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 267,800.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 80,250.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 207,420.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

29/12/2015 $ 312,780.00 2015年12月份私人機構之家務助理津貼

Subsídio do apoio domiciliário das instituições 

particulares em Dezembro/2015

澳門街坊會聯合總會長者關懷服務網絡

Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da 

UGAM

26/11/2015 $ 576,600.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 40,000.00 活動津貼：關愛長者慶回歸賀冬至聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa comemora-

tiva do Solstício de Inverno e do retorno de 

soberania destinada aos idosos

九澳老人院

Lar Nossa Senhora Ká-Hó

26/11/2015 $ 860,880.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 202,150.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

黑沙環明暉護養院

Lar de Cuidados «Sol Nascente» da Areia 

Preta

15/10/2015 $ 14,500.00 活動津貼：2015活力之旅

Subsídio para Actividades: Actividade turística 

2015

15/10/2015 $ 429,096.00 購置津貼：護理床及老人椅

Subsídio para Aquisições: Camas de enferma-

gem e cadeiras destinadas aos idosos

26/11/2015 $ 4,366,146.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 31,920.00 活動津貼：聖誕同樂日2015

Subsídio para Actividades: Festa do Natal 

2015
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黑沙環明暉護養院

Lar de Cuidados «Sol Nascente» da Areia 

Preta

26/11/2015 $ 400,222.00 購置津貼：9座位福祉車

Subsídio para Aquisições: Veículo de 9 lugares

15/12/2015 $ 1,194,950.00 維修/工程津貼：裝修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

remodelação

18/12/2015 $ 2,106,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 6,967,548.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 196,500.00 維修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição de equipamentos

31/12/2015 $ 499,767.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

澳門街坊總會頤駿中心

Centro de I Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

19/11/2015 $ 12,800.00 活動津貼：頤駿中心聖誕聯歡會2015暨慶祝澳

門回歸十六周年紀念活動

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015 

do Centro I Chon e celebração do 16.º aniver-

sário do retorno da soberania

26/11/2015 $ 1,970,910.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 690,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 1,559,280.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 141,800.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

匯暉長者中心

Centro de Dia Brilho da Vida

19/11/2015 $ 32,000.00 活動津貼：聖誕同歡樂滿盈2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

26/11/2015 $ 1,076,700.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 356,850.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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匯暉長者中心

Centro de Dia Brilho da Vida

18/12/2015 $ 92,340.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 130,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 46,800.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯頤康中心

Centro das Idosas da Associação Geral das 

Mulheres de Macau

26/11/2015 $ 313,740.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 81,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 30,660.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

青頤長者綜合服務中心

Centro de Serviços Completos para Idosos 

Cheng I da U.G.A.M.

26/11/2015 $ 1,415,850.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 28,700.00 活動津貼：2015慶回歸賀聖誕聯歡活動

Subsídio para Actividades: Festa comemora-

tiva do retorno da soberania e celebração do 

Natal 2015

18/12/2015 $ 342,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

同善堂長者活動中心

Centro de Actividades de «Tung Sin Tong»

19/11/2015 $ 6,000.00 活動津貼：聖誕聯歡暨慶回歸

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

comemoração do retorno da soberania

26/11/2015 $ 459,300.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 151,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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同善堂長者活動中心

Centro de Actividades de «Tung Sin Tong»

31/12/2015 $ 4,800.00 活動津貼：喜氣洋洋迎新春——新年活動

Subsídio para Actividades: Festa do Ano Novo 

para idosos

31/12/2015 $ 156,650.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 146,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯樂頤長者日間中心

Centro Diurno Prazer para Idosos da Asso-

ciação Geral das Mulheres de Macau

12/11/2015 $ 9,700.00 活動津貼：活樂聖誕大派對

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 539,760.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 149,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 55,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 5,000.00 活動津貼：“送羊迎猴”團年聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de despedida 

do ano da cabra e da celebração da chegada do 

ano do macaco

31/12/2015 $ 42,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

菩提長者綜合服務中心

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior «Pou Tai»

26/11/2015 $ 5,441,580.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 36,650.00 活動津貼：冬聖聯歡慶祝活動

Subsídio para Actividades: Festa comemora-

tiva do Solstício do Inverno e celebração do 

Natal

18/12/2015 $ 2,696,200.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11371

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

菩提長者綜合服務中心

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior «Pou Tai»

18/12/2015 $ 5,092,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 1,133,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 247,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 102,220.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

長者家居安全評估及設備資助計劃

Projecto sobre o melhorar a casa programa 

de promoção de segurança

26/11/2015 $ 247,450.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 247,181.00 購置津貼：設備（2015年8月至10月）

Subsídio para Aquisições: Equipamentos (de 

Agosto a Outubro/2015)

31/12/2015 $ 18,028.00 購置津貼：設備（2015年11月）

Subsídio para Aquisições: Equipamentos 

(Novembro/2015)

望廈之家

Residência Temporária de Mong-Há

26/11/2015 $ 759,210.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 304,850.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 414,540.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 124,800.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 31,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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聖瑪嘉烈弱智中心

Centro de Santa Margarida

23/10/2015 $ 12,560.00 活動津貼：悠遊香港，太平山頂之旅

Subsídio para Actividades: Passeio a Hong 

Kong  — Victoria Peak

26/11/2015 $ 4,658,910.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 688,200.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 1,206,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 7,800.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

聖類斯公撒格之家

Lar São Luís Gonzaga

17/9/2015 $ 45,900.00 活動津貼：開心之旅

Subsídio para Actividades: Viagem feliz

9/10/2015 $ 10,300.00 活動津貼：齊運動．展才能2015

Subsídio para Actividades: Desporto para o 

desenvolvimento de talento 2015

26/11/2015 $ 5,332,440.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 28,800.00 活動津貼：聖誕聯歡會2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

18/12/2015 $ 15,280.00 活動津貼：“彩虹計劃”——社區投入計劃

Subsídio para Actividades: Programa comuni-

tário «Arco-íris»

18/12/2015 $ 26,270.00 活動津貼：樂聚天倫2016

Subsídio para Actividades: Actividades para a 

harmonia dos utentes com os seus familiares 

2016

29/12/2015 $ 2,491,380.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 1,678,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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主教山兒童中心

Lar de Nossa Senhora da Penha

26/11/2015 $ 1,486,890.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

15/12/2015 $ 3,526,420.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

reparação

29/12/2015 $ 633,030.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 510,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 97,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

聖路濟亞中心

Centro de Santa Lúcia

26/11/2015 $ 1,843,110.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 8,700.00 活動津貼：“聖”sing聖誕歌唱比賽

Subsídio para Actividades: Festa de Natal asso-

ciado ao concurso de canções

29/12/2015 $ 906,300.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 637,650.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

旭日中心

Centro de Dia «Alvorada»

26/11/2015 $ 1,117,140.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 65,000.00 活動津貼：2016復康足球訓練及交流營

Subsídio para Actividades: Plano de intercâmbio 

do jogo de futebol para reabilitação 2016

18/12/2015 $ 406,900.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 152,160.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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旭日中心

Centro de Dia «Alvorada»

18/12/2015 $ 358,800.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 70,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

利民坊

Loja do Canto

26/11/2015 $ 647,280.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 177,450.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 55,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

啟能中心

Centro de Apoio Vocacional

26/11/2015 $ 1,044,570.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 347,100.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 347,400.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 147,345.00 維修工程及更換設備

Obras de reparação e substituição de equipa-

mentos

啟智中心早期幼兒部

Centro de Desenvolvimento Infantil «Kai 

Chi» secção na fase inical funciona

26/11/2015 $ 1,223,730.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 418,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 456,180.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門特殊奧運會附屬弱智人士職業培訓暨展

能中心

Centro de Formação Pro. e de Estimulação 

do Des. dos Deficientes Mentais de Macau 

Special Olympics

29/10/2015 $ 21,440.00 活動津貼：親子樂悠遊活動

Subsídio para Actividades: Passeio para fami-

liares

26/11/2015 $ 854,610.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 264,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 327,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio de pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門盲人重建中心

Centro de Reabilitação de Cegos

9/10/2015 $ 12,683.00 活動津貼：國際白杖日共交流

Subsídio para Actividades: Celebração do dia 

Internacional da Bengala Branca

26/11/2015 $ 387,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

聾人服務中心

Centro de Apoio a Surdos

17/9/2015 $ 7,290.00 活動津貼：展能就業服務“職安．保障與健康”

Subsídio para Actividades: Serviço de apoio 

ao emprego através da exploração de potencia-

lidades e segurança do trabalho

12/10/2015 -$ 4,462.60 “聽”，聽障青年焦點小組（退回餘款）

Grupo de foco dos jovens surdos (Devolução 

do saldo)

26/11/2015 $ 998,145.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 220,000.00 工程圖則設計連入則顧問服務

Projecto de obras e serviços de consultoria 

para a apresentação de projectos

29/12/2015 $ 909,090.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：“2015年國際復康日”活動

Subsídio para Actividades: Actividades do 

«Dia Internacional das Pessoas com Deficiên-

cia 2015»

31/12/2015 $ 469,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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聾人服務中心

Centro de Apoio a Surdos

31/12/2015 $ 126,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

曉光中心

Centro de Dia «A Madrugada»

9/10/2015 $ 10,400.00 活動津貼：智閃星星寫真集

Subsídio para Actividades: Demonstração de 

inteligência

26/10/2015 -$ 2,324.40 接力傳遞愛（退回餘款）

Corrida «Estafeta do amor» (Devolução do 

saldo)

26/11/2015 $ 1,031,820.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 474,300.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 364,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 60,000.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

reparação

啟聰中心

Centro de Educação para Crianças com 

Problemas de Audição

26/11/2015 $ 463,440.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 374,100.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 214,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

曙光中心

Centro «O Amanhecer»

26/11/2015 $ 971,280.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 12,760.00 活動津貼：訓練與我之家庭角色往港交流活動

Subsídio para Actividades: Visita de intercâmbio 

a Hong Kong para treino
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曙光中心

Centro «O Amanhecer»

29/12/2015 $ 1,320,900.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 490,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 110,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

創明坊

Centro Lustroso

26/11/2015 $ 719,550.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 123,540.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 190,450.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門明愛復康巴士

Rehab. Bus de Caritas

26/11/2015 $ 413,760.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 55,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 118,300.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

康寧中心

Centro Hong Neng

6/11/2015 $ 6,300.00 活動津貼：繽紛聖誕樂康寧

Subsídio para Actividades: Festa de Natal no 

Centro Hong Neng

12/11/2015 $ 12,000.00 活動津貼：同歡分享顯愛心

Subsídio para Actividades: Convívio para mani-

festar o amor
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心明治小食店

Casa de Petisco «Sam Meng Chi»

12/11/2015 $ 17,760.00 活動津貼：聖誕聯歡晚會暨才藝表演

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e 

apresentação de talentos

26/11/2015 $ 463,410.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 139,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 121,320.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門特殊奧運會附屬智障人士輔助就業中心

Centro de Apoio ao Emprego para Defi-

cientes Mentais de Macau Special Olympics

9/10/2015 $ 8,680.00 活動津貼：野外如此多Fun

Subsídio para Actividades: Campismo com 

alegria

26/11/2015 $ 589,110.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 139,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門扶康會寶翠中心

Centro de Pou Choi de Associação de Rea-

bilitação «Fu Hong» de Macau

6/11/2015 $ 10,160.00 活動津貼：親子愛無障礙遊船樂

Subsídio para Actividades: Passeio de barco 

para família

26/11/2015 $ 1,742,160.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 400,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 187,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門醫療事工協會——協安中心

Associação Médica-Cristã de Macau — 

Centro de Paz e Esperança

25/9/2015 $ 16,850.00 活動津貼：步行籌款2015

Subsídio para Actividades: Marcha para anga-

riação de fundos 2015

15/10/2015 $ 10,600.00 活動津貼：退修會

Subsídio para Actividades: Retreat Association

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 10,550.00 活動津貼：節期活動——聖誕節聚餐晚會

Subsídio para Actividades: Jantar de Natal
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澳門紅十字會非緊急醫療愛心護送服務

Cruz Vermelha de Macau — Serviço de 

Transladação Médica

26/11/2015 $ 2,014,470.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

啟康中心

Centro Kai Hong

12/11/2015 $ 25,290.00 活動津貼：玩轉主題公園一天遊

Subsídio para Actividades: Passeio de um dia 

ao Parque temático

26/11/2015 $ 1,041,480.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 421,200.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 642,540.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 93,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

18/12/2015 $ 59,840.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de repa-

ração

31/12/2015 $ 31,200.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門弱智人士家長協進會康樂綜合服務中心

Complexo de Serviços «Hong Lok»

29/10/2015 $ 4,127.00 活動津貼：展現真我之2015台灣文流團

Subsídio para Actividades: Passeio a Taiwan 

2015 para a revelação do verdadeiro «eu»

12/11/2015 $ 20,000.00 活動津貼：“其樂融融”系列融合生家庭與香港

融合生家長交流之旅

Subsídio para Actividades: Visita de intercâmbio 

entre as famílias dos alunos integrados e os 

encarregados de educação dos alunos integra-

dos de Hong Kong

26/11/2015 $ 1,037,370.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 316,400.00 維修/工程津貼：維修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de repa-

ração
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澳門弱智人士家長協進會康樂綜合服務中心

Complexo de Serviços «Hong Lok»

29/12/2015 $ 306,120.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：“2015年國際復康日”活動

Subsídio para Actividades: Actividades do 

«Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

2015»

31/12/2015 $ 298,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

康盈中心

Centro Hong Ieng

9/10/2015 $ 12,950.00 活動津貼：親子同行——遊歷澳門名勝

Subsídio para Actividades: Passeio às zonas 

turísticas de Macau destinado a pais e filhos

12/11/2015 $ 14,288.00 活動津貼：香港社福機構參觀之旅

Subsídio para Actividades: Visita às institui-

ções do serviço social de Hong Kong

26/11/2015 $ 2,807,970.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 232,500.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 866,450.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 221,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門扶康會怡樂軒

Centro I Lok

29/10/2015 $ 9,500.00 活動津貼：H appy聖誕樂融融——怡樂軒聖誕

聯歡

Subsídio para Actividades: Festa de Natal no 

Centro I Lok

26/11/2015 $ 1,306,710.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 457,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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澳門扶康會怡樂軒

Centro I Lok

31/12/2015 $ 547,950.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門循道衛理聯合教會社會服務處盈樂居

Lar da Alegria da Secção de Serviço Social 

da Igreja Metodista de Macau

9/10/2015 $ 45,411.70 活動津貼：香港迪士尼奇幻之旅

Subsídio para Actividades: Passeio à Dis-

neyland de Hong Kong

19/11/2015 $ 20,400.00 活動津貼：合家歡聚“盈”聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal para 

as famílias

26/11/2015 $ 1,326,450.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 514,980.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 12,400.00 活動津貼：“同盟之路”家屬支援系列活動

Subsídio para Actividades: Série de activida-

des subordinadas ao apoio à família

31/12/2015 $ 443,950.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 313,300.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門弱智人士家長協進會虹光軒

Casa do Arco-Íris Esplendoroso Associação 

dos Familiares Encarregados dos Deficientes 

Mentais de Macau

9/10/2015 $ 27,600.00 活動津貼：香港交流2015

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Hong Kong 2015

6/11/2015 -$ 8,002.20 紀律急先鋒（退回餘款）

Formação disciplinar (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 772,680.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 288,480.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 209,950.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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明愛生活用品供應站

Posto de fornecimento de Artigos de uso diário 

da Cáritas

17/9/2015 $ 12,750.00 活動津貼：往港參觀交流

Subsídio para Actividades: Visita de intercâm-

bio a Hong Kong

26/11/2015 $ 241,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門弱智人士家長協進會星光舍

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau «Casa 

Luz da Estrela»

26/11/2015 $ 445,320.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 986,520.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 288,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 377,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門循道衛理聯合教會社會服務處灣晴居

Lar-A Baía do Sol da Secção de Serviço Social 

da Igreja Metodista de Macau

1/9/2015 -$ 297,600.00 籌辦期資助（退回餘款）

Apoio financeiro para a fase de preparação 

(Devolução do saldo)

9/11/2015 -$ 195,330.00 籌辦期資助（退回餘款）

Apoio financeiro para a fase de preparação 

(Devolução do saldo)

31/12/2015 $ 479,830.00 2015年9月至11月的人員資助

Subsídio para o pessoal dos meses de Setembro 

a Novembro/2015

澳門兒童發展協會——自閉症/學習障礙兒童

支援服務計劃

Associação para o Desenvolvimento Infantil de 

Macau — Programa de Apoio as Crianças 

Autisticas/Impedimento na Aprendizagem

25/9/2015 $ 151,500.00 工程圖則設計連入則項目

Projectos de obras e apresentação de projectos
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澳門兒童發展協會——自閉症/學習障礙兒童

支援服務計劃

Associação para o Desenvolvimento Infantil de 

Macau — Programa de Apoio as Crianças 

Autisticas/Impedimento na Aprendizagem

26/11/2015 $ 826,065.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

聰穎中心

Centro Chong Wing

26/11/2015 $ 204,750.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 460,350.00 維修/工程津貼：裝修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de remo-

delação

樂民居輔助宿舍支援計劃

Programa de Auxilio — «Residencial Apoio 

Feliz»

25/11/2015 $ 1,038,280.00 維修/工程津貼：翻新工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

restauro

26/11/2015 $ 487,027.80 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

4/12/2015 $ 33,440.00 購置津貼：窗簾及床上用品

Subsídio para Aquisições: Cortinas e roupas 

de cama

“TEEN情”青少年心理健康促進計劃（第二

期）

Programa de Promoção de Saúde Mental 

dos Jovens «Afecto Juvenil» (2.ª fase)

26/11/2015 $ 1,156,480.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 499,360.00 維修/工程津貼：裝修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de remo-

delação

善牧中心

Centro do Bom Pastor

26/11/2015 $ 697,560.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 166,400.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 30,540.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門街坊會聯合總會家庭服務中心

Centro de Apoio a Famílias da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau

26/11/2015 $ 299,640.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 143,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 77,760.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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澳門街坊會聯合總會家庭服務中心

Centro de Apoio a Famílias da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau

18/12/2015 $ 243,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 48,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯家庭服務中心

Centro de Apoio Familiar da Associação 

Geral das Mulheres de Macau

26/11/2015 $ 419,040.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 234,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 1,072,920.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

建華家庭服務中心

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»

26/11/2015 $ 598,920.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 256,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 854,700.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

婦聯北區家庭服務中心

Centro de Apoio Familiar da Zona Norte 

da Associação das Senhoras Democráticas 

de Macau

15/1/2015 $ 5,700.00 維修/工程津貼：通渠工程——第二及第三期資

助

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de desen-

tupimento de esgotos——Apoio financeiro para 

a 2.ª fase e 3.ª fase

26/11/2015 $ 272,250.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 94,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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婦聯北區家庭服務中心

Centro de Apoio Familiar da Zona Norte 

da Associação das Senhoras Democráticas 

de Macau

18/12/2015 $ 132,540.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 90,600.00 活動津貼：“Big Family Club”系列活動

Subsídio para Actividades: Série de activida-

des do clube de grande família

善牧會婦女互助中心

Irmãs da Caridade do Bom Pastor — Centro 

de Apoio à Mulher

26/11/2015 $ 297,930.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 130,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 237,180.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯勵苑

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Asso-

ciação das Mulheres de Macau

26/11/2015 $ 710,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 224,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 331,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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婦聯勵苑

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Asso-

ciação das Mulheres de Macau

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門防止虐待兒童會護兒中心

Associação de Luta Contra os Maus Tratos 

às Crianças de Macau — Centro de Protec-

ção das Crianças

17/9/2015 $ 125,564.00 活動津貼：保護兒童齊行動（二）

Subsídio para Actividades: Acção conjunta 

para protecção das crianças (II)

26/11/2015 $ 678,450.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 201,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 184,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

司打口家庭服務中心

Centro de Apoio à Família da Praça de Ponte e 

Horta

6/11/2015 $ 45,000.00 活動津貼：“義，常精彩”——2015年優秀義工服

務嘉許計劃

Subsídio para Actividades: Cerimónia de atri-

buição de prémios aos voluntários de 2015

26/11/2015 $ 391,890.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 221,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 636,600.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 26,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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司打口家庭服務中心

Centro de Apoio à Família da Praça de Ponte e 

Horta

31/12/2015 $ 13,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門循道衛理聯合教會社會服務處氹仔家庭

成長軒

Centro de Educação e Apoio à Família na 

Ilha da Taipa da Secção do Serviço Social 

da Igreja Metodista de Macau

11/12/2014 $ 103,937.50 活動津貼：2015年度“做個生命不倒翁”提升家

庭抗逆力系列活動——第四期資助

Subsídio para Actividades: Projecto especial 

de educação de vida 2015 — 4.ª prestação

26/11/2015 $ 1,116,420.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 256,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 337,260.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 39,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 126,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 13,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

聖公會——樂天倫賭博輔導暨健康家庭服務

中心

Família Afectuosa e Solidária — Centro de 

Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à 

Família de Sheng Kung Hui

17/9/2015 $ 45,833.20 活動津貼：負責任博彩之“博彩，你知多少”有獎

填字接龍遊戲

Subsídio para Actividades: Jogo de palavras 

sobre o jogo responsável

26/11/2015 $ 1,154,790.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

2/12/2015 -$ 6,742.40 “澳門版——賭海迷途”微電影——澳門賭城

尋路（退回餘款）

Microfilme «Versão de Macau» — Jogador que 

perdeu o sentido da vida (Devolução do saldo)
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聖公會——樂天倫賭博輔導暨健康家庭服務

中心

Família Afectuosa e Solidária — Centro de 

Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à 

Família de Sheng Kung Hui

18/12/2015 $ 455,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 517,920.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 146,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

婦聯樂滿家庭服務中心

Posto de Apoio Familiar das Ilhas da Asso-

ciação Geral das Mulheres de Macau

25/9/2015 -$ 445.00 F U N F U N響應愛．全城零暴力——前傳（退回

餘款）

Actividade sobre a tolerância zero à violência 

doméstica (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 709,710.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 243,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 503,280.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

救世軍喜樂家庭綜合服務中心

Centro de Serviços Integrados «Família 

Alegre» do Exército de Salvação

26/11/2015 $ 815,220.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 256,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 241,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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澳門工聯筷子基家庭及社區綜合服務中心

Complexo de Serviços para a Família e Comu-

nidade do Fai Chi Kei da Federação das Asso-

ciações dos Operários de Macau

16/10/2015 -$ 910.60 “S.T.A.R. 義工隊”培訓活動（退回餘款）

Actividade de formação para a equipa de vo-

luntariado S.T.A.R. (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 1,547,940.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 302,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 538,920.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

泉仁樂家庭綜合服務中心

Centro de Serviços Integrados de Apoio à 

Família — Fonte de Alegria e de Energia

29/1/2015 $ 150,000.00 活動津貼：“惜家，愛己”系列活動——第三期資

助

Subsídio para Actividades: Série de actividades 

para famílias — 3.ª prestação

25/9/2015 $ 50,000.00 活動津貼：負責任博彩社區活動計劃 2015——

“填不賭，填得到”填字遊戲；“謎”室賭“逃”

密室體驗

Subsídio para Actividades: Jogo de palavras 

cruzadas do Programa de actividades comuni-

tárias sobre o jogo responsável 2015

26/11/2015 $ 1,077,870.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 315,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 679,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 143,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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泉仁樂家庭綜合服務中心

Centro de Serviços Integrados de Apoio à 

Família — Fonte de Alegria e de Energia

31/12/2015 $ 22,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 181,077.00 購置津貼：電腦設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos in-

formáticos

31/12/2015 $ 450,000.00 購置設備及裝修工程

Aquisição de equipamentos e obras de reparação

澳門青年挑戰福音戒毒中心——男子中心

Desafio Jovem — Secção Masculina

25/9/2015 $ 7,800.00 活動津貼：2015交通安全嘉年華——齊抗毒駕

Subsídio para Actividades: Actividade sobre a 

segurança no trânsito 2015 «Não conduzir sob 

o efeito de drogas»

19/11/2015 -$ 3,396.60 2015年全國藥物濫用防治研討會（退回餘款）

Conferência Nacional de Prevenção e Trata-

mento da Toxicodependência 2015 (Devolução 

do saldo)

26/11/2015 $ 1,247,760.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 25,300.00 活動津貼：從墻計議（壁畫創作）藝術治療課程

Subsídio para Actividades: Curso de terapia 

artística (pinturas de muros)

26/11/2015 $ 101,700.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

10/12/2015 $ 54,898.00 “文化特攻課程”教學材料

Materiais didácticos

18/12/2015 $ 375,050.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 14,300.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 14,300.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門青年挑戰福音戒毒中心——女子中心

Desafio Jovem — Secção Feminina

9/10/2015 $ 18,700.00 活動津貼：多元文化教育課程

Subsídio para Actividades: Curso de Educação 

Multicultural
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澳門青年挑戰福音戒毒中心——女子中心

Desafio Jovem — Secção Feminina

26/11/2015 $ 639,370.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 178,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 97,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門基督教新生命團契——康復中心

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

— Associação para a Reabilitação de Toxi-

codependentes

25/9/2015 $ 32,600.00 活動津貼：2015年“禁毒工作專業培訓——社區

推廣”課程

Subsídio para Actividades: Curso de formação 

profissional para as acções de combate à droga 

2015

13/10/2015 -$ 9,483.50 2015年“禁毒工作專業培訓——家校合作”課程

（退回餘款）

Curso de formação profissional para as acções 

de combate à droga 2015 — cooperação entre 

a escola e a família (Devolução do saldo)

19/11/2015 $ 120,000.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 581,040.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 173,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門更新互助會（服務中心）

Associação Renovação e Apoio Mútuo de 

Macau — Centro de Serviços

26/11/2015 $ 358,550.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 96,850.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門戒毒康復協會——康復中心

ARTM — Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau — Centro de 

Reabilitação

9/10/2015 $ 13,612.00 活動津貼：2015年全國藥物濫用防治研討會

Subsídio para Actividades: Conferência Nacional 

de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-

dência 2015
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澳門戒毒康復協會——康復中心

ARTM — Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau — Centro de 

Reabilitação

26/11/2015 $ 1,006,950.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 10,000.00 活動津貼：2015第13屆“向毒品說不”足球比賽

Subsídio para Actividades: 13.ª Edição do Tor-

neio de Futebol «Não à droga»

29/12/2015 $ 314,400.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 351,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

戒煙保健會總會

Associação de Abstenção do Fumo e de 

Protecção de Saúde

17/9/2015 $ 10,000.00 活動津貼：第17屆全國控制吸煙學術研討會暨第

5屆會員代表大會

Subsídio para Actividades: 17.ª Conferência 

Nacional sobre o Controlo do Tabagismo e 5.ª 

Reunião da Assembleia-Geral

17/9/2015 $ 10,000.00 活動津貼：澳門戒煙論壇

Subsídio para Actividades: Fórum sobre a 

Abstenção Tabágica de Macau

澳門基督教新生命團契——青少年外展拓展

部

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

— Serviço Extensivo aos Jovem Consumi-

dores de Drogas

17/9/2015 $ 27,210.00 禁毒微電影網頁更新及續期

Renovação do contracto e actualização da página 

temática dos microfilmes sobre o combate à 

droga

25/9/2015 $ 30,000.00 活動津貼：2015年全國藥物濫用防治研討會

Subsídio para Actividades: Conferência Nacio-

nal de Prevenção e Tratamento da Toxicode-

pendência 2015

8/10/2015 -$ 12,881.90 2015“關懷愛滋 愛多D”培訓課程（退回餘款）

Curso de Formação sobre a Sida 2015 (Devo-

lução do saldo)

29/10/2015 $ 82,800.00 “戒毒錦囊”禁毒推廣計劃——製作錦囊產品

Programa promocional sobre o combate à droga 

— produção de materiais

29/10/2015 $ 65,000.00 製作戒毒工作推廣宣傳品

Material promocional das acções de combate à 

droga
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澳門基督教新生命團契——青少年外展拓展

部

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

— Serviço Extensivo aos Jovem Consumi-

dores de Drogas

6/11/2015 $ 12,250.00 印製戒毒工作家長資源季刊

Publicação trimestral das acções de combate à 

droga

12/11/2015 $ 6,000.00 活動津貼：從輔導工作理解MSM個案的需要和

提升介入技巧工作坊

Subsídio para Actividades: Workshop sobre 

as técnicas de intervenção (Compreensão das 

necessidades dos casos)

19/11/2015 $ 630,750.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

25/11/2015 -$ 6,021.20 2015年全國藥物濫用防治研討會（退回餘款）

Conferência Nacional de Prevenção e Trata-

mento da Toxicodependência 2015 (Devolução 

do saldo)

26/11/2015 $ 1,817,760.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 151,950.00 裝修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição dos equipa-

mentos

18/12/2015 $ 600,600.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門戒毒康復協會——戒毒外展部

Associação Reabilitação Toxicodependentes de 

Macau — Serviço Extensivo ao Exterior

9/10/2015 $ 13,456.00 活動津貼：2015年全國藥物濫用防治研討會

Subsídio para Actividades: Conferência Nacional 

de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-

dência 2015

12/11/2015 $ 6,410.00 活動津貼：童年時話過

Subsídio para Actividades: Actividade «Os 

nossos sonhos de infância»

26/11/2015 $ 1,014,162.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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澳門戒毒康復協會——戒毒外展部

Associação Reabilitação Toxicodependentes de 

Macau — Serviço Extensivo ao Exterior

18/12/2015 $ 342,550.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 314,600.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 71,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門戒毒康復協會——Be Cool Project

ARTM — Be Cool Project

25/9/2015 $ 10,000.00 活動津貼：社區預防濫藥活動——舞蹈比賽

Subsídio para Actividades: Actividade de preven-

ção do abuso de drogas a nível comunitário — 

concurso de dança

23/10/2015 $ 8,000.00 活動津貼：社區預防濫藥活動——校際足球錦標

賽

Subsídio para Actividades: Actividade de pre-

venção do abuso de drogas a nível comunitário 

— campeonato escolar de futebol

26/11/2015 $ 238,860.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

1/12/2015 -$ 750.00 社區預防濫藥活動（退回餘款）

Actividade de prevenção do abuso de drogas a 

nível comunitário (Devolução do saldo)

1/12/2015 -$ 506.50 社區預防濫藥活動（退回餘款）

Actividade de prevenção do abuso de drogas a 

nível comunitário (Devolução do saldo)

29/12/2015 $ 211,920.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

澳門青年挑戰——家庭服務中心

Desafio Jovem — Centro de Apoio à família

17/9/2015 $ 74,162.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

9/10/2015 $ 15,000.00 活動津貼：你講我做

Subsídio para Actividades: Actividade forma-

tiva para os utentes e as famílias
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澳門青年挑戰——家庭服務中心

Desafio Jovem — Centro de Apoio à família

15/10/2015 $ 19,300.00 活動津貼：“吾講吾做”工作坊

Subsídio para Actividades: Workshop para as 

famílias dos utentes

12/11/2015 -$ 1,402.10 知音人（退回餘款）

Actividade formativa para os utentes (Devolu-

ção do saldo)

26/11/2015 $ 171,620.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 129,350.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 183,950.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門戒毒復康協會——女子康復中心

Associação de Reabilitação de Toxicode-

pendentes de Macau — Secção Feminina

9/10/2015 $ 13,612.00 活動津貼：2015年全國藥物濫用防治研討會

Subsídio para Actividades: Conferência Nacional 

de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-

dência 2015

26/11/2015 $ 482,890.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 159,390.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 198,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 331,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門基督教新生命團契

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau

6/11/2015 $ 13,780.00 活動津貼：精神健康急救課程

Subsídio para Actividades: Curso de primei-

ros-socorros de saúde mental

澳門青年挑戰

Associação Desafio Jovem Macau

19/10/2015 $ 24,000.00 會計帳目覆核計劃

Programa de verificação de dados contabilísticos

29/10/2015 $ 16,000.00 活動津貼：六日五夜海南交流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Hainan (estadia de 6 dias e 5 noites)
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目的

Finalidades

澳門戒毒康復協會

ARTM — Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau

9/10/2015 $ 28,530.90 活動津貼：IAS第八屆愛滋病預防與治療研討會

Subsídio para Actividades: 8.ª Conferência sobre o 

tratamento e a prevenção da Sida

澳門基督教青年會（精明理財推廣計劃）

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

(Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racio-

nal de Recursos Financeiros)

15/10/2015 $ 22,000.00 活動津貼：負責任博彩社區活動計劃2015——四

人飛鏢比賽

Subsídio para Actividades: Programa de Acti-

vidades Comunitárias sobre o Jogo Responsá-

vel para o Ano de 2015 — Torneio de Dardos

6/11/2015 $ 67,700.00 活動津貼：精明理財推廣計劃——大眾宣傳活動

Subsídio para Actividades: Programa sobre a 

gestão financeira — Acção de sensibilização

12/11/2015 $ 35,600.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 486,160.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 115,500.00 製作人偶公仔及紀念品

Produção de bonecos e lembranças

18/12/2015 $ 188,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 117,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

聖公會澳門社會服務處（24小時賭博輔導熱

線及網上輔導）

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

S. K. H. Macau (Linha Aberta de 24 horas 

para o Aconselhamento da Problemática do 

Jogo e Aconselhamento Via Internet)

12/11/2015 $ 1,043,195.00 維修/工程津貼：工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras

26/11/2015 $ 483,480.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 263,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 266,460.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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聖公會澳門社會服務處（24小時賭博輔導熱

線及網上輔導）

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

S. K. H. Macau (Linha Aberta de 24 horas 

para o Aconselhamento da Problemática do 

Jogo e Aconselhamento Via Internet)

18/12/2015 $ 409,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門禁毒義工團

Grupo de Voluntários de Macau de Apoio 

ao Combate à Droga

17/9/2015 $ 15,200.00 活動津貼：無毒歷奇之野外定向

Subsídio para Actividades: Actividade ao ar 

livre

16/11/2015 -$ 850.90 無毒歷奇之野外定向（退回餘款）

Actividade ao ar livre (Devolução do saldo)

澳門中華新青年協會——智醒少年計劃

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau — Projecto de Jovem Inteligente

19/10/2015 $ 114,160.00 活動津貼：智醒不賭家庭同樂日暨智醒少年招募

日

Subsídio para Actividades: Actividade para 

família e Dia para o recrutamento de partici-

pantes no Plano de serviços comunitários «Jovem 

Inteligente»

4/11/2015 -$ 9,109.40 “智醒少年”社區服務計劃2015（退回餘款）

Plano de serviços comunitários «Jovem Inteli-

gente» 2015 (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 87,780.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

29/12/2015 $ 126,300.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 48,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門博彩業職工之家

Macao Casa dos Trabalhadores dos Indús-

tria de Jogo

22/9/2015 $ 1,125,170.00 維修/工程津貼：工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras

12/11/2015 $ 163,250.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 226,240.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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澳門博彩業職工之家

Macao Casa dos Trabalhadores dos Indús-

tria de Jogo

10/12/2015 $ 71,000.00 活動津貼：博彩從業員文藝及親子學習計劃（上

半年度）

Subsídio para Actividades: Plano de aprendi-

zagem para os trabalhadores da indústria do 

jogo e para famílias (dos primeiros seis meses)

18/12/2015 $ 120,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 287,370.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

無煙澳門健康生活協會

Smoke-free & Healthy Life Association of 

Macau

18/12/2015 $ 15,000.00 活動津貼：無煙健康生活協會校園互動巡迴劇場

Subsídio para Actividades: Teatro itinerante 

para as escolas secundárias

下環浸信會社會服務中心

Ha Wan Baptist Church Social Service Centre

26/11/2015 $ 327,450.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 133,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 250,500.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 65,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 13,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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新馬路區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Avenida Almeida Ribeiro

9/10/2015 $ 13,000.00 活動津貼：慶祝中華人民共和國成立六十六周年

暨本會成立四十八周年會慶

Subsídio para Actividades: Actividade de cele-

bração do 66.º aniversário da RPC e do 48.º 

aniversário da Associação

26/11/2015 $ 5,000.00 活動津貼：2015親子郊遊樂

Subsídio para Actividades: Actividade para 

famílias 2015

26/11/2015 $ 14,000.00 活動津貼：慶祝澳門特區成立十六周年文藝晚會

Subsídio para Actividades: Actividade de músicas 

chinesas por ocasião da celebração do 16.º 

aniversário da RAEM

板樟堂營地街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

das Ruas de São Domingos dos Mercadores

9/10/2015 $ 6,500.00 活動津貼：親子郊外樂悠悠

Subsídio para Actividades: Actividade para 

famílias

4/12/2015 $ 5,500.00 活動津貼：嚴冬送暖聖誕及元旦聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal e do 

Ano Novo

下環區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro 

Abrangendo a Rua da Praia do Manduco

4/12/2015 $ 7,000.00 活動津貼：冬至送暖顯關懷

Subsídio para Actividades: Actividade de caridade

31/12/2015 $ 14,000.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

新口岸區坊眾聯誼會

Associação dos Moradores da Zona de 

Aterros do Porto Exterior

26/11/2015 $ 2,000.00 活動津貼：如何防止沉迷賭博講座

Subsídio para Actividades: Palestra sobre a 

prevenção do jogo

26/11/2015 $ 12,000.00 活動津貼：粵韻慶回歸2015敬老聯誼會

Subsídio para Actividades: Actividade de con-

vívio por ocasião da celebração do 66.º aniver-

sário da República Popular da China

澳門街坊會聯合總會氹仔社區中心

Centro Comunitário da Taipa da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

26/11/2015 $ 281,130.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 143,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 36,780.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro



11400 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 21 期 —— 2016 年 5 月 25 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門街坊會聯合總會氹仔社區中心

Centro Comunitário da Taipa da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

18/12/2015 $ 269,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 61,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

望廈社區中心

Centro Comunitário Mong Há

26/11/2015 $ 868,620.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 230,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 370,560.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

祐漢社區中心

Centro Comunitário Iao Hon

26/11/2015 $ 602,430.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 182,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 457,740.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 48,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門馬場黑沙環祐漢新村居民聯誼會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro do Antigo 

Hipódromo de Macau

31/12/2015 $ 5,570.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

黑沙環區協會

Associação para o Bem Comunitário da 

Areia Preta

26/11/2015 $ 32,640.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11401

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

望廈坊眾互助會

Associação dos Mútuo Auxílio dos Morado-

res de Mong Há

19/11/2015 $ 5,570.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

台山坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores de Bairro

31/12/2015 $ 5,570.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

澳門街坊會聯合總會青洲社區中心

Centro Comunitário da Ilha Verde da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

26/11/2015 $ 660,300.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 162,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 39,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

台山社區中心

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

26/11/2015 $ 602,430.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 347,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 835,080.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 380,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro
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台山社區中心

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

31/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 130,013.00 購置津貼：電腦設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos in-

formáticos

福隆區坊眾互助會

Associação dos Moradores do Bairro Fok 

Long

23/10/2015 $ 4,500.00 活動津貼：親子樂逍遙

Subsídio para Actividades: Actividade para 

famílias

29/10/2015 $ 6,500.00 活動津貼：慶祝特區政府成立十六周年曲藝晚會

Subsídio para Actividades: Actividade de músicas 

chinesas por ocasião da celebração do 16.º 

aniversário da RAEM

31/12/2015 $ 11,140.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心

Centro de Actividades Complexão da Federa-

ção das Associações dos Operários de Macau 

em Taipa

7/9/2015 -$ 8,933.60 “Like你Nice我”系列活動（退回餘款）

Série de actividades para famílias (Devolução 

do saldo)

13/10/2015 -$ 4,843.90 “無毒生活”嘉年華（退回餘款）

Actividade «Vida sem Droga» (Devolução do 

saldo)

13/10/2015 -$ 9,724.00 參觀港澳防治藥物中心——認識美沙酮（退回餘

款）

Visita aos Centros de Prevenção e Tratamento 

da Toxicodependência em Hong Kong e Macau 

— Conhecer a Metadona (Devolução do saldo)

13/10/2015 -$ 4,828.00 齊向毒品說不運動會（退回餘款）

Jogos desportivos «Vamos dizer não à droga» 

(Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 275,460.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 133,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio finan-

ceiro

18/12/2015 $ 472,860.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

Centro de Serviço Comunitário da Areia 

Preta da União Geral das Associações dos 

Moradores de Macau

26/11/2015 $ 327,450.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 123,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 139,140.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

18/12/2015 $ 493,935.00 裝修工程及購置設備

Obras de reparação e aquisição dos equipa-

mentos

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門繁榮促進會綜合服務中心

Centro de Prestação de Serviços Gerais da 

Associação Promotora do Desenvolvimento 

de Macau

26/11/2015 $ 692,520.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

下環社區中心

Centro Comunitário da Praia do Manduco

26/11/2015 $ 348,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 113,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

18/12/2015 $ 169,320.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門工會聯合總會北區綜合服務中心

Centro de Serviços da Zona Norte da Fede-

ração das Associações dos Operários

30/9/2015 -$ 4,375.50 和諧社區走訪活動（退回餘款）

Visitas comunitárias (Devolução do saldo)
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澳門工會聯合總會北區綜合服務中心

Centro de Serviços da Zona Norte da Fede-

ração das Associações dos Operários

26/11/2015 $ 704,480.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 318,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 763,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 175,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

新口岸社區中心

Centro Comunitário da Zona de Aterros do 

Porto Exterior

26/11/2015 $ 415,230.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 113,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 35,940.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da União Geral da Asso-

ciação dos Moradores de Macau

26/11/2015 $ 584,880.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 178,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 257,640.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro
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澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da União Geral da Asso-

ciação dos Moradores de Macau

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

善牧會

Irmas de Nossa Senhora da Caridade do 

Bom Pastor

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門防止虐待兒童會

Associação de Luta Contra Os Maus Tratos 

às Crianças de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

鮑思高青年服務網絡

Rede de Serviços Juvenis Bosco

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門循道衛理聯合教會

Igreja Metodista de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門工會聯合總會北區綜合服務中心——智

醒大使

Centro de Serviços da Zona Norte da Ass. 

Geral dos Operários de Macau

4/12/2015 $ 112,720.00 活動津貼：智醒不迷賭——全能運動會暨嘉許

禮

Subsídio para Actividades: Jogos desportivos e 

cerimónia de atribuição de certificados

澳門明愛——外地勞工服務計劃

Caritas de Macau — Projecto de Serviços 

para Trabalhadores Não Residentes

15/10/2015 $ 81,900.00 活動津貼：文化共融之旅系列活動

Subsídio para Actividades: Série de actividades 

sobre a inclusão cultural

26/11/2015 $ 174,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

明糧坊短期食物補助服務

Centro do Serviço de Fornecimento Tempo-

rário de Alimentos da Cáritas

26/11/2015 $ 885,870.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 147,400.00 活動津貼：明糧坊增值服務系列

Subsídio para Actividades: Série de activi-

dades de apoio do Serviço de Fornecimento 

Temporário de Alimentos da Cáritas

澳門義務青年會——彩虹人生博彩從業員服

務計劃

Associação de Juventude Voluntária de Macau 

— O plano de serviço para trabalhadores da 

indústria dos jogos «Vida de Arco-Íris»

12/11/2015 $ 50,650.00 新財政資助制度——補足2015年7月至11月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Novembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

26/11/2015 $ 195,320.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 68,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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澳門義務青年會——彩虹人生博彩從業員服

務計劃

Associação de Juventude Voluntária de Macau 

— O plano de serviço para trabalhadores da 

indústria dos jogos «Vida de Arco-Íris»

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門街坊會聯合總會石排灣家庭及社區綜合

服務中心

Complexo de Apoio à Família e de Serviço 

Comunitário de Seac Pai Van da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

26/11/2015 $ 909,750.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 113,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

31/12/2015 $ 78,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

5/12/2014 $ 113,940.00 2015年第四季社區就業輔助計劃的津貼

Subsídio do Plano de Apoio Comunitário ao 

Emprego, referente ao 4.º trimestre de 2015

23/10/2015 $ 55,000.00 活動津貼：義工交流及培訓

Subsídio para Actividades: Formação e inter-

câmbio dos voluntários

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門明愛

Caritas de Macau

5/12/2014 $ 201,720.00 2015年第四季社區就業輔助計劃的津貼

Subsídio do Plano de Apoio Comunitário ao 

Emprego, referente ao 4.º trimestre de 2015

17/9/2015 $ 44,300.00 活動津貼：開心香港之旅

Subsídio para Actividades: Viagem a Hong 

Kong

25/9/2015 $ 8,358.00 活動津貼：這些年，我們一齊去的宿營

Subsídio para Actividades: Actividade de 

Campismo

5/10/2015 -$ 24,689.60 2015年社工日“社．己．為人”三重奏之“民以食

為天”（退回餘款）

Actividades sobre o Dia de Assistentes Sociais 

de 2015 (Devolução do saldo)

29/10/2015 -$ 1,815.10 探索生活中的奧秘（退回餘款）

Passeio de 1 dia (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 18,603.00 活動津貼：探索澳門奇幻之旅

Subsídio para Actividades: Passeio de 1 dia em 

Macau
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澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

5/12/2014 $ 113,940.00 2015年第四季社區就業輔助計劃的津貼

Subsídio do Plano de Apoio Comunitário ao 

Emprego, referente ao 4.º trimestre de 2015

17/9/2015 $ 50,000.00 活動津貼：慶祝國際長者節活動——健腦護腦

推廣系列活動

Subsídio para Actividades: Actividades de 

celebração do Dia Internacional do Idoso

19/10/2015 $ 252,900.00 活動津貼：F U N F U N響應愛．全城零暴力嘉年

華

Subsídio para Actividades: Actividade de com-

bate à violência doméstica

29/10/2015 $ 40,000.00 活動津貼：敬老愛老同樂日遊藝大會

Subsídio para Actividades: Actividade para 

idosos

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

15/12/2015 $ 780,000.00 工程顧問服務資助

Subsídio para os serviços de consultoria da 

obra de reparação

18/12/2015 $ 115,000.00 活動津貼：家“加”幸福系列活動

Subsídio para Actividades: Série de actividades 

para famílias

歐漢琛慈善會——戒煙門診服務

Associação de Beneficência Au Hon Sam — 

Abstenção do fumo

26/11/2015 $ 405,570.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 139,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 195,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 39,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

路環街坊四廟慈善會

Associação de Beneficiência «Quatro Pagodes» 

Coloane

15/10/2015 $ 13,000.00 活動津貼：敬老國內暢遊天

Subsídio para Actividades: Viagem para idosos

26/11/2015 $ 15,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

5/12/2014 $ 113,940.00 2015年第四季社區就業輔助計劃的津貼

Subsídio do Plano de Apoio Comunitário ao 

Emprego, referente ao 4.º trimestre de 2015
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澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

15/10/2015 $ 31,400.00 活動津貼：2015為獨居老人服務賣旗籌款活動

Subsídio para Actividades: Actividade de an-

gariação de donativos

6/11/2015 $ 9,500.00 活動津貼：家援聖誕聯歡聚餐 2015

Subsídio para Actividades: Festa de Natal 2015

6/11/2015 $ 10,500.00 活動津貼：婦女參觀學習團

Subsídio para Actividades: Visita de estudos 

para mulheres

19/11/2015 $ 27,300.00 活動津貼：2015義工交流暨義工嘉許典禮

Subsídio para Actividades: Cerimónia de atri-

buição de certificados aos voluntários

26/11/2015 $ 1,008,900.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 52,500.00 活動津貼：慶祝澳門特別行政區成立16周年粵劇

專場

Subsídio para Actividades: Espectáculo de 

ópera cantonesa por ocasião da celebração do 

16.º aniversário da RAEM

18/12/2015 $ 240,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 224,700.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

29/12/2015 $ 294,060.00 2015年12月份私人機構之家務助理津貼

Subsídio do apoio domiciliário das instituições 

particulares em Dezembro/2015

澳門童軍總會

Associação de Escoteiros de Macau

29/10/2015 $ 5,000.00 周年紀念特刊的廣告

Publicidade relativa à edição comemorativa

澳門社會工作人員協進會

Associação dos Assistentes Sociais de Macau

26/11/2015 $ 68,880.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

三巴門坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

do Sam Pa Mun

4/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：聖誕歡聚樂融融

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

新橋街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro de San Kio

23/10/2015 $ 15,000.00 活動津貼：新橋坊眾恭祝華光寶誕“敬老千歲

宴”

Subsídio para Actividades: Jantar de convívio 

para idosos por ocasião da celebração do ani-

versário do Deus Wa Kuong

31/12/2015 $ 11,140.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015
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沙梨頭坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

do Patane

19/11/2015 $ 5,000.00 活動津貼：輕歌妙韻會知音敬老曲藝聯歡晚會

Subsídio para Actividades: Actividade de músicas 

chinesas para idosos

31/12/2015 $ 5,570.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

草堆六街區坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi»

10/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：慶回歸“綠野遊蹤”歡樂遊

Subsídio para Actividades: Actividade de cele-

bração do 16.º aniversário da RAEM

18/12/2015 $ 4,000.00 活動津貼：聖誕佳節顯關懷——探訪行動

Subsídio para Actividades: Visitas de Natal 

aos idosos

提柯街區坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro «O Tai»

29/10/2015 $ 4,000.00 活動津貼：青頤共聚放眼看澳門

Subsídio para Actividades: Visita ao Centro de 

Ciência de Macau para jovens e idosos

26/11/2015 $ 4,000.00 活動津貼：“攝出和諧與共融”攝影比賽

Subsídio para Actividades: Concurso de Foto-

grafia «Harmonia e Inclusão Social»

31/12/2015 $ 11,140.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

聖安多尼濟貧會

Pão dos Pobres de ST.º António

26/11/2015 $ 6,030.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

氹仔坊眾聯誼會

Associação de Moradores da Taipa

23/10/2015 $ 15,000.00 活動津貼：2015年敬老系列活動

Subsídio para Actividades: Série de actividades 

para idosos 2015

澳門傷殘人士服務協進會

Associação de Apoio aos Deficientes de 

Macau

22/10/2015 -$ 621.50 中秋花燈設計比賽暨燒烤聯歡晚會（退回餘款）

Concurso de lanternas e Festa do bolo lunar 

(Devolução do saldo)

23/10/2015 $ 51,250.00 活動津貼：台山新會休閒兩天遊

Subsídio para Actividades: Viagem a Xinhui (2 

dias)

12/11/2015 $ 23,210.00 活動津貼：2015年復康服務經驗交流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio sobre 

os serviços de reabilitação 2015

19/11/2015 $ 42,900.00 活動津貼：慶回歸十六周年暨祝聖誕聯歡晚會

Subsídio para Actividades: Jantar convívio de 

celebração do 16.º aniversário da RAEM e por 

ocasião do Natal

26/11/2015 $ 272,613.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015



11410 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 21 期 —— 2016 年 5 月 25 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門傷殘人士服務協進會

Associação de Apoio aos Deficientes de 

Macau

26/11/2015 $ 12,430.00 活動津貼：關懷愛心行動2015

Subsídio para Actividades: Visitas domiciliárias 

2015

澳門愛心之友協進會

Associação dos «Amigos da Caridade» de 

Macau

25/9/2015 $ 5,000.00 活動津貼：香港防癌會“同路人”三十周年晚會

Subsídio para Actividades: Actividade de 

celebração do 30.º aniversário de Hong Kong 

Anti-Cancer Society

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文娛暨體

育總會

Comité Paralímpico de Macau-China — 

Ass. Recreativa e Desportiva dos Deficien-

tes de Macau-China

17/9/2015 $ 13,900.00 活動津貼：慶祝國慶

Subsídio para Actividades: Actividade de cele-

bração do 66.º aniversário da República Popular 

da China

9/10/2015 $ 41,400.00 活動津貼：廣東省旅遊兩天一夜

Subsídio para Actividades: Viagem à cidade de 

Guangzhou (estadia de dois dias e uma noite)

26/11/2015 $ 335,007.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 13,029.00 活動津貼：慶祝聖誕節

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 188,000.00 維修/工程津貼：裝修工程

Subsídio para Reparações/Obras: Obras de 

reparação

31/12/2015 $ 108,000.00 裝修工程顧問服務費

Despesas dos serviços de consultaria de obras 

de remodelação

澳門弱智人士服務協會

Associação de Apoio aos Deficientes Mentais 

de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門利民會

Associação Richmond Fellowship de Macau

17/9/2015 $ 15,400.00 活動津貼：賞月．燒烤．慶中秋

Subsídio para Actividades: Festa do Bolo Lunar

15/10/2015 $ 18,000.00 活動津貼：賣旗日

Subsídio para Actividades: Actividade de an-

gariação de donativos

26/11/2015 $ 438,482.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 27,900.00 活動津貼：冬日繽紛迎聖誕

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

18/12/2015 $ 493,400.00 工程及工程設計顧問服務

Serviços de consultaria de obras e design
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澳門特殊奧運會

Special Olympics Macau

9/10/2015 $ 26,400.00 活動津貼：哈佬喂化妝晚會

Subsídio para Actividades: Festa do Dia das 

Bruxas

16/10/2015 -$ 3,018.00 佛山無影腳（退回餘款）

Passeio a Foshan (Devolução do saldo)

16/10/2015 -$ 1,409.70 香港親子活力遊（退回餘款）

Viagem a Hong Kong para famílias (Devolução 

do saldo)

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 $ 94,300.00 活動津貼：2015年國際復康日活動——“國際復

康日希望杯”共融足球賽

Subsídio para Actividades: Actividade do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência 

2015 — Torneio de Futebol «Inclusão Social»

4/12/2015 $ 495,170.40 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

31/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：“2015年國際復康日”活動

Subsídio para Actividades: Actividade do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência 

2015

澳門弱智人士家長協進會

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

17/9/2015 $ 27,900.00 活動津貼：月滿歡騰賀中秋

Subsídio para Actividades: Festa do Bolo Lunar

25/9/2015 $ 53,290.00 活動津貼：“22屆亞洲智障人士聯會”研討會及

交流

Subsídio para Actividades: 22.ª conferência da 

AFID (Asian Federation on Intellectual Disa-

bilities)

25/9/2015 $ 51,250.00 活動津貼：繽紛秋日遊

Subsídio para Actividades: Actividade de 

Outono

23/10/2015 $ 51,250.00 活動津貼：親子樂悠遊臺灣之旅

Subsídio para Actividades: Viagem a Taiwan 

para famílias

19/11/2015 $ 27,900.00 活動津貼：“星光閃閃”之聖誕夜

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 26,560.00 活動津貼：風雨同路廿五載，繪出銀禧展未

來——2016親子同樂日

Subsídio para Actividades: Dia para famílias 

2016
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澳門聾人協會

Associação de Surdos de Macau

9/10/2015 $ 51,250.00 活動津貼：蘇杭景致遊

Subsídio para Actividades: Viagem à China

19/11/2015 $ 64,200.00 活動津貼：聖誕樂聾聾

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

同善堂

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

公益金百萬行

Marcha de Caridade para Um Milhão

3/12/2015 $ 4,350.00 活動津貼：2015年度公益金百萬行

Subsídio para Actividades: Marcha de caridade 

para um milhão 2015

澳門歸僑總會

Associação Geral dos Chineses Ultramarinos

23/7/2015 -$ 258.00 外出旅遊，參觀活動——橫琴海洋王國一天遊

（退回餘款）

Visita de 1 dia ao Oceanário do Chimelong 

International Ocean Resort na Ilha da Montanha 

(Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 8,500.00 活動津貼：聖誕節聯歡會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

恆毅社

Agência da Perseverança da Coragem

26/11/2015 $ 162,720.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門青年志願者協會

Associação dos Jovens Voluntários de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門聽障人士協進會

Macau Adult Deaf Especial Education Asso-

ciation

15/10/2015 $ 27,120.00 活動津貼：“聾才．聾藝．聾文化”——2016

首屆澳門聾人節暨澳門聽障人士協進會15周年

慶祝活動

Subsídio para Actividades: 1.ª Edição do festi-

val para as pessoas com deficiência auditiva e 

actividade de celebração do 15.º aniversário da 

Associação

29/10/2015 $ 26,400.00 活動津貼：快樂聖誕節

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

29/10/2015 $ 18,000.00 活動津貼：無聲的世界，有聲的關愛——2016賣

旗活動

Subsídio para Actividades: Actividade de angaria-

ção de donativos

26/11/2015 $ 357,804.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 3,000.00 活動津貼：“2015年國際復康日”活動

Subsídio para Actividades: Actividade do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência 

2015
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澳門果欄六街區坊眾互助會

Ass. de Mútuo Auxílio de Moradores de 

Seis Vias Públicas, Abrangendo a Rua dos 

Faitiões de Macau

29/10/2015 $ 6,500.00 活動津貼：溫馨家庭樂融融——親子園遊同樂日

Subsídio para Actividades: Actividade para 

famílias

29/10/2015 $ 5,500.00 活動津貼：慶祝澳門回歸祖國十六周年暨本會會

慶——聯歡聚餐

Subsídio para Actividades: Jantar convívio de 

celebração do 16.º aniversário da RAEM e do 

aniversário da Associação

澳門扶康會

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau

4/6/2015 $ 123,790.00 第二期殘疾人士就業發展資助計劃——第一期

營運開支

2.ª Edição do Plano de Apoio Financeiro para 

a Promoção do Emprego das Pessoas com 

Deficiência — 1.ª prestação das despesas ope-

racionais

30/10/2015 -$ 384.70 月滿創藝迎佳節（退回餘款）

Festa do Bolo Lunar (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 13,240.00 活動津貼：做個至叻小軍人

Subsídio para Actividades: Actividades ao ar 

livre

澳門南灣, 西灣街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Praia Grande e Avenida da República

26/11/2015 $ 10,000.00 活動津貼：賀回歸祝聖誕暨第三，四季度會員生

日聯歡餐會

Subsídio para Actividades: Festa de aniversário 

dos sócios e Festa de Natal por ocasião da cele-

bração do 16.º aniversário da RAEM

澳門國際青年獎勵計劃協會

Associação Prémio Internacional para Jóvens 

de Macau

12/11/2015 $ 101,400.00 活動津貼：青少年拓展訓練營

Subsídio para Actividades: Actividade ao ar 

livre para jovens (Outward Bound)

澳門腎友協會

Associação de Amizade de Insuficientes 

Renais de Macau

25/9/2015 $ 51,250.00 活動津貼：秋季兩天遊

Subsídio para Actividades: Viagem de dois 

dias em Outono

15/10/2015 $ 52,250.00 活動津貼：慶祝腎友協會成立十四周年聯歡晚會

Subsídio para Actividades: Festa de celebração 

do 14.º aniversário da Associação de Amizade 

de Insuficientes Renais de Macau

12/11/2015 $ 31,500.00 活動津貼：開心快活逍遙兩天遊

Subsídio para Actividades: Viagem de dois 

dias

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

善明會

Associação de Beneficência Sin Ming

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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母親會

Obras das Mães

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門扶輪青年服務團

Rotaract Clube de Macau

26/11/2015 $ 22,000.00 活動津貼：送暖到廣西2015

Subsídio para Actividades: Actividade de cari-

dade — visita a Guangxi 2015

澳門心理治療協會

Associação da Psicaterapia de Macau

31/8/2015 -$ 43,095.00 精神分析理論入門（退回餘款）

Curso de iniciação à teoria psicanalítica (Devolu-

ção do saldo)

澳門仁慈堂

Santa Casa da Misericórdia de Macau

29/10/2015 $ 13,000.00 活動津貼：食在深秋

Subsídio para Actividades: Bufê

26/11/2015 $ 261,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門關懷愛滋協會

Associação para os Cuidados do Sida em 

Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門兒童發展協會

Associação para o Desenvolvimento Infantil de 

Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門民康精神健康促進會

Macao Populace Mental Health Promotion 

Association

25/9/2015 $ 5,940.00 活動津貼：相知互勵秋郊遊2015

Subsídio para Actividades: Actividade de Outono 

2015

23/10/2015 $ 51,243.00 活動津貼：守望相助秋郊遊2015

Subsídio para Actividades: Actividade de Ou-

tono 2015

26/11/2015 $ 205,038.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

4/12/2015 -$ 315.50 守望相助秋郊遊2015（退回餘款）

Actividade de Outono 2015 (Devolução do 

saldo)

18/12/2015 $ 18,000.00 活動津貼：赤子心——障健共融“逆著光”優化

版電影慈善籌款晚會

Subsídio para Actividades: Actividade de angaria-

ção de donativos

澳門健康協會

Associação de Saudavel de Macau

25/9/2015 $ 8,000.00 活動津貼：第十一屆澳門健康日嘉年華

Subsídio para Actividades: 11.ª Edição da acti-

vidade do Dia de Saúde da RAEM

25/9/2015 $ 24,000.00 活動津貼：無酒精聖誕音樂分享會暨健康好聲音

歌唱比賽2015

Subsídio para Actividades: Sessão de partilha 

de músicas e concurso de canto 2015 por oca-

sião do Natal
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澳門視障人士權益促進會

Macau People with Visually Impaired Right 

Promotion Association

17/9/2015 $ 27,900.00 活動津貼：視障人士慶祝中華人民共和國成立66

周年：世界步行日

Subsídio para Actividades: Actividade de celebra-

ção do 66.º aniversário da República Popular da 

China

9/10/2015 $ 27,400.00 活動津貼：慶祝國際白杖日：白杖漫步市區及口

述影像電影

Subsídio para Actividades: Actividades de 

celebração do Dia Internacional da Bengala 

Branca

26/11/2015 $ 270,024.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

勤立自閉人士之家

Casa de Kanner para Autistas

4/9/2015 -$ 5,936.60 親子參觀學習減壓之旅 2015（退回餘款）

Visita de estudos para famílias 2015 (Devolu-

ção do saldo)

歐漢琛慈善會

Associação de Beneficência Au Hon Sam

9/10/2015 $ 12,500.00 活動津貼：歐漢琛慈善會慶祝中華人民共和國

成立66周年國慶，澳門特別行政區成立16周年紀

念，慶祝本會成立27周年會慶暨敬老愛老文娛聯

歡會

Subsídio para Actividades: Festa de celebração 

do 66.º aniversário da República Popular da 

China, do 16.º aniversário da RAEM e do 27.º 

aniversário da Associação

澳門唐心兒協會

Macau Down Syndrome Association

6/11/2015 $ 18,000.00 活動津貼：讓愛走動——松山慈善步行暨聯歡活

動

Subsídio para Actividades: Marcha da caridade

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

31/12/2015 $ 120,450.00 活動津貼：2015-2016年專項資助計劃

Subsídio para Actividades: Esquema do subsídio 

especial dos anos 2015 e 2016

澳門至友協會

Melhores Amigos Associação de Macau

25/9/2015 $ 15,430.00 活動津貼：至友校園計劃——家長之夜

Subsídio para Actividades: Actividade para 

encarregados de educação

25/9/2015 $ 5,440.00 活動津貼：澳門至友協會同樂日——體驗式活動

Subsídio para Actividades: Dia da Associação 

dos Melhores Amigos de Macau

浸信會澳門愛羣社會服務處

Baptista Oi Kwan Serviço de Macau

6/11/2015 $ 127,000.00 活動津貼：“家培愛”家長活動系列

Subsídio para Actividades: Série de activida-

des para encarregados de educação

澤愛慈善會

Associação de Caridade Ze Ai

6/11/2015 $ 600.00 晚宴慈善捐款

Jantar de angariação de donativos
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新來澳人士綜合服務部

Apoio Social para Famílias Imigrantes de 

U.G.A.M.

26/11/2015 $ 83,910.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門明愛——生命熱線

Esperança de Vida

13/2/2015 $ 50,000.00 活動津貼：生命熱線推廣系列活動——第三期資

助

Subsídio para Actividades: Série de Activida-

des de Divulgação da Linha Aberta da Espe-

rança de Vida — 3.ª prestação

26/11/2015 $ 1,087,680.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 302,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 188,858.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

澳門中華教育會

Associação de Educação de Macau

17/9/2015 $ 33,000.00 活動津貼：長者節郊遊活動及聯歡聚餐

Subsídio para Actividades: Actividade ao ar 

livre e jantar por ocasião do Dia Internacional 

do Idoso

29/10/2015 $ 35,000.00 活動津貼：穗，港，澳高齡教育工作者聯誼交流

活動

Subsídio para Actividades: Actividade de inter-

câmbio para agentes de educação de idade 

avançada

澳門漁民互助會

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

res de Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門義務工作者協會

Associação de Voluntários de S. Social de 

Macau

17/9/2015 $ 5,500.00 活動津貼：“殊”不簡“單”

Subsídio para Actividades: Actividade de volunta-

riado

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

26/11/2015 $ 15,840.00 活動津貼：國際義工日慶祝日

Subsídio para Actividades: Actividade de cele-

bração do Dia Internacional dos Voluntários

露宿者中心

Centro de Acolhimento para Desalojados

26/11/2015 $ 720,540.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 221,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro
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露宿者中心

Centro de Acolhimento para Desalojados

18/12/2015 $ 76,800.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

筷子基坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi 

Kei

31/12/2015 $ 11,140.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

青洲坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha 

Verde

6/11/2015 $ 9,000.00 活動津貼：大手牽小手溫馨家庭親子日

Subsídio para Actividades: Actividade para 

famílias «De mãos dadas»

31/12/2015 $ 11,140.00 活動津貼：2015坊會頤康專職人員雲南學習交

流團

Subsídio para Actividades: Intercâmbio em 

Yunnan 2015

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau

26/11/2015 $ 6,695,670.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

15/12/2015 $ 2,485,526.00 2013年度運作經費的補充資助

Subsídio complementar das despesas operacio-

nais para o ano de 2013

澳門中華新青年協會

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門長者體育總會

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

6/11/2015 $ 35,000.00 活動津貼：慶祝澳門特別行政區成立16周年“盛

世蓮花”長者大眾體育運動聯歡會

Subsídio para Actividades: Jogos deportivos 

para idosos «Lótus Dourado» por ocasião da 

celebração do 16.º aniversário da RAEM

澳門工業福音團契

Confraternidade Evangelístico Industrial de 

Macau

25/9/2015 $ 54,500.00 活動津貼：“健康人生．歡樂社區”防賭教育嘉

年華

Subsídio para Actividades: Actividade Educativa 

sobre a Prevenção do Jogo «Vida Saudável. 

Comunidade Feliz»
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澳門工業福音團契

Confraternidade Evangelístico Industrial de 

Macau

12/11/2015 -$ 6,361.20 親子共聚秋郊遊（退回餘款）

Actividade de Outono para famílias (Devolu-

ção do saldo)

19/11/2015 $ 10,500.00 活動津貼：聖誕同歡樂晚會

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

澳門義務青年會

Assoc. Juventude Voluntária de Macau

6/11/2015 $ 72,500.00 活動津貼：第7屆國際義工嘉許日

Subsídio para Actividades: 7.ª Edição da Ce-

rimónia de Entrega dos Certificados do Dia 

Internacional dos Voluntários

26/11/2015 $ 130,770.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

澳門社會服務中心

Centro de Serviços Sociais de Macau

23/10/2015 $ 20,000.00 活動津貼：2015“活在當下，無悔一生，我唔賭”

競技同樂日

Subsídio para Actividades: Actividade «Não 

jogar, viver o presente para não se arrepender 

no futuro»

澳門平安通呼援服務中心

Centro de Serviços de Tele-Assistência 

«Pang On Tung»

19/11/2015 $ 14,000.00 活動津貼：聖誕狂歡派對

Subsídio para Actividades: Festa de Natal

26/11/2015 $ 1,769,910.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

10/12/2015 $ 249,370.00 購置津貼：更換後備電池系統設備

Subsídio para Aquisições: Substituição do sistema 

de bateria de back up

31/12/2015 $ 281,167.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

澳門醫護志願者協會

Associação dos Voluntários de Pessoal Médico 

de Macau

17/9/2015 $ 14,240.00 活動津貼：2015年全國藥物濫用防治研討會

Subsídio para Actividades: Conferência Nacional 

de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-

dência 2015

澳門健康促進協會

Associação Promotora de Saude de Macau

20/11/2015 -$ 125,021.00 “美沙酮治療與疼痛管理”研討會（退回餘款）

Conferência sobre o Tratamento com Metadona e 

a Gestão da Dor (Devolução do saldo)

26/11/2015 $ 78,200.00 活動津貼：澳門醫護人員對濫藥的認知情況研

究發佈會及相關刊物

Subsídio para Actividades: Conferência de im-

prensa para a apresentação do Estudo relativo 

ao nível do conhecimento sobre a dependência 

da droga dos agentes de saúde da RAEM e a 

produção das respectivas publicações

澳門中華福音使命團

Missão Evangelistica Chinesa — Macau

30/9/2015 -$ 5,621.20 大學生義工培訓營（退回餘款）

Formação para voluntários universitários (De-

volução do saldo)

澳門中華總商會

Associação Comercial de Macau

26/11/2015 $ 360,978.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015
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澳門負責任博彩協會

Associação de Jogos com Responsabilidade 

de Macau

17/9/2015 $ 45,000.00 活動津貼：負責任博彩社區活動計劃 2015——

認識博彩知多啲嘉年華

Subsídio para Actividades: Programa de Acti-

vidades Comunitárias sobre o Jogo Responsável 

para o Ano de 2015 — Actividade «Conhecer 

o Jogo Responsável»

24小時緊急支援服務——求助專線

Linha Aberta do Serviço de Apoio a Casas 

Urgentes Durante 24 Horas

26/11/2015 $ 832,710.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 321,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 351,000.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 19,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 126,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

迎朗計劃——家庭支援服務

Plano para obter uma vida familiar ensola-

rada — Serviço de apoio à Família

26/11/2015 $ 446,130.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 139,750.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 87,750.00 新財政資助制度——追補2015年7月至11月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Novembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

31/12/2015 $ 29,250.00 新財政資助制度——追補2015年7月至12月人員

資助

Retroactivos do subsídio do pessoal dos meses 

de Julho a Dezembro/2015 — Novo regime de 

apoio financeiro

澳門天主教美滿家庭協進會婚姻家庭輔導中

心

Centro de Apoio às Relações Conjugais 

e Famíliares do Movimento Católico de 

Apoio a Família Macau

25/9/2015 $ 18,971.30 購置津貼：電腦設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos in-

formáticos
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澳門天主教美滿家庭協進會婚姻家庭輔導中

心

Centro de Apoio às Relações Conjugais 

e Famíliares do Movimento Católico de 

Apoio a Família Macau

26/11/2015 $ 423,840.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 208,000.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em De-

zembro/2015 — Novo regime de apoio financeiro

18/12/2015 $ 559,440.00 新財政資助制度——補足2015年7月至12月定期

資助給付差額

Compensação da diferença do subsídio regular 

dos meses de Julho a Dezembro/2015 — Novo 

regime de apoio financeiro

凱暉生命教育資源中心

«Centro de Apoio à Educação — Vida 

Triunfante» da Cáritas Macau

13/2/2015 $ 151,300.00 活動津貼：“晨曦展晴”生命教育活動系列——

第三期資助

Subsídio para Actividades: Série de Activida-

des de Educação da Vida «Luz do Sol» — 3.ª 

prestação

26/11/2015 $ 738,990.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

18/12/2015 $ 159,250.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 58,500.00 新財政資助制度——2015年12月份雙糧資助

Subsídio do pagamento de mais um mês em 

Dezembro/2015 — Novo regime de apoio fi-

nanceiro

31/12/2015 $ 497,170.00 購置津貼：設備

Subsídio para Aquisições: Equipamentos

澳門大學學生會——青年高峰會議委員會 

Comite no Summit da Juventude da Asso-

ciação de Estudantes da Universidade de 

Macau

30/10/2015 -$ 1,549.60 2015社會支持與發展——弱勢社群的照顧與關

懷論壇（退回餘款）

Fórum sobre o Apoio e o Desenvolvimento 

Social para o ano de 2015 — Cuidados aos 

Grupos Vulneráveis (Devolução do saldo) 

婦聯家庭服務中心——單親網絡互助服務 

Apoio Financeiro ao Centro de Apoio Fami-

liar da Associação Senhoras Democráticas 

de Macau

26/11/2015 $ 192,030.00 二○一五年第四季的津貼 

Subsídio do 4.º trimestre de 2015 

工聯台山社區中心——單親網絡互助服務 

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

26/11/2015 $ 192,030.00 二○一五年第四季的津貼 

Subsídio do 4.º trimestre de 2015 

建華家庭服務中心——單親網絡互助服務 

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»

26/11/2015 $ 192,030.00 二○一五年第四季的津貼 

Subsídio do 4.º trimestre de 2015 

街總祐漢社區中心——單親網絡互助服務 

Centro Comunitário Iao Hon

9/10/2015 $ 70,600.00 活動津貼：“健康．愛家Fun”嘉年華 

Subsídio para Actividades: Carnaval de «Saúde. 

Amor familiar FUN»
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街總祐漢社區中心——單親網絡互助服務

Centro Comunitário Iao Hon

26/11/2015 $ 192,030.00 二○一五年第四季的津貼

Subsídio do 4.º trimestre de 2015

16/12/2015 -$ 15,500.50 “健康．愛家Fun”嘉年華（退回餘款）

Carnaval de «Saúde. Amor familiar FUN» 

(Devolução do saldo)

總金額

Total

$ 390,775,918.10

二零一六年五月二十一日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $193,135.00）

公 告

本局為填補行政任用合同技術員職程社會工作範疇第一職

階二等技術員五缺，經於二零一六年三月二日第九期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對外入職開考

通告。現根據第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，

將准考人知識考試結果及專業面試名單張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局總部告示板，以及上載於本局網頁http://www.ias.

gov.mo供查閱。

二零一六年五月十九日於社會工作局

典試委員會：

主席：副局長 區志強

正選委員：廳長 吳慶文

     處長 羅淑霞

（是項刊登費用為 $989.00）

體 育 局

公 告

公開招標

「蓮峰體育中心田徑跑道之設計及建造承包工程」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

Instituto de Acção Social, aos 21 de Maio de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 193 135,00)

Anúncio

Informa -se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no quadro informativo do Instituto de Acção Social, sito na 
Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicada na página elec-
trónica deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, os resultados da 
prova de conhecimentos e a lista dos candidados admitidos à 
entrevista profissional do concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de cinco lu-
gares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de serviço social, 
da carreira de técnico, em regime de contrato administrativo 
de provimento do IAS, para efeitos de consulta, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de 
Março de 2016.

Instituto de Acção Social, aos 19 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Au Chi Keung, vice-presidente.

Vogais efectivos: Ng Heng Man, chefe de departamento; e

Lo Sok Ha, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 989,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso público

 «Empreitada da obra de concepção e construção da pista de 

atletismo do Centro Desportivo Lin Fong»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. Local de execução da obra: Centro Desportivo Lin Fong.

4. Objecto da empreitada: concepção e construção da pista 
de atletismo do Centro Desportivo Lin Fong.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 dias, a contar da data do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

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

7. Caução provisória: $ 200 000,00 (duzentas mil) patacas, a 
prestar mediante depósito em numerário ou em cheque (emitido 
a favor da «Caixa de Tesouro»), garantia bancária ou seguro 
caução (emitida a favor do Instituto do Desporto) aprovado 
nos termos legais.

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

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido a sua ins-
crição. Neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 6 de Julho de 2016, quarta-feira, até às 
12,00 horas.

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto por mo-
tivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

12. Local, dia e hora do acto público de abertura das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora: dia 7 de Julho de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação 
das propostas de acordo com o mencionado no artigo 11 ou em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a data e hora estabeleci-
das para o acto público de abertura das propostas serão adia-
das para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes legais devem estar 
presentes ao acto público de abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 
8 de Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados no concurso.

3. 施工地點：蓮峰體育中心。

4. 承攬工程目的：設計及建造蓮峰體育中心的田徑跑道。

5. 投標書的有效期：由公開開標日起計九十日內有效，可按

招標方案的規定延期。

6. 承攬類型：以總額承攬。

7. 臨時擔保：$200,000.00（澳門幣貳拾萬元正），以現金或

支票存款（以“公庫司庫”為抬頭人）、法定銀行擔保或保險擔保

（以“體育局”為抬頭人）方式繳交。

8. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供確定擔保

之追加）。

9. 底價：不設底價。

10. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊的實體，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。

11. 遞交投標書的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

截止日期及時間：二零一六年七月六日（星期三），中午十二

時正。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育

局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接之首

個工作日的相同時間。

12. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

日期及時間：二零一六年七月七日（星期四），上午九時三十

分。

倘截標日期根據第11條被順延，又或上述開標日期及時間因

颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則開標日期及時

間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條的規定，及對所

提交之投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。
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13. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
respectiva cópia:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas).

Na Divisão Financeira e Patrimonial do Instituto do Despor-
to, poderão obter cópia do processo de concurso mediante o 
pagamento de $ 1 000,00 (mil) patacas.

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

— Concepção e adequabilidade: 40%;

— Preço de execução razoável: 45%;

— Prazo global e programação dos trabalhos: 10%;

— Experiência: 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em 
Macau, até à data limite para a apresentação das propostas, 
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

Instituto do Desporto, aos 20 de Maio de 2016.

O Presidente do Instituto, substituto, Lau Cho Un.

(Custo desta publicação $ 3 814,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006 
e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão de Gestão 
Financeira da Universidade de Macau, na sua 18.ª sessão, reali-
zada no dia 11 de Maio de 2016, deliberou o seguinte:

1. Delegar na vice-reitora, Kou Mei, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento pri-
vativo da Universidade de Macau, até ao montante de $ 200 000,00 
(duzentas mil patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

13. 查閱案卷及取得案卷副本的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

時間：辦公室時間內（由上午九時正至下午一時正及下午二

時三十分至下午五時三十分）。

可於體育局財政財產處購買公開招標案卷副本，每份價格

為$1,000.00（澳門幣壹仟元正）。

14. 評標標準及其所佔比重：

——建築設計及適用性：40%

——合理施工造價：45%

——總工期及工程進度安排：10%

——經驗：5%

15. 附加的說明文件：

在遞交投標書期限屆滿前，競投者應前往澳門羅理基博士

大馬路818號體育局，以了解有否附加說明之文件。

二零一六年五月二十日於體育局

代局長 劉楚遠

（是項刊登費用為 $3,814.00）

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董

會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一六年五月十一日第

18次會議決議如下：

一、授予副校長高薇或其代任人作出下列行為的職權：

（一）收取澳門大學本身的收入及在具公共庫房出納職能的

代理銀行存取該等款項；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內的開支，

上限至$200,000.00（澳門幣貳拾萬元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；
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4) Autorizar a utilização, a título gratuito ou oneroso, das 
instalações e equipamentos da Universidade de Macau;

5) Assinar os acordos financeiros, de compra e venda e de lo-
cação, de acordo com as suas competências e nos termos da lei;

6) Administrar os bens da Universidade de Macau, zelando 
pelo seu aproveitamento e conservação e garantir a organiza-
ção e permanente actualização do inventário e cadastro dos 
bens móveis e imóveis;

7) Aprovar as despesas correntes mensais, nomeadamente 
as contribuições para o Fundo de Previdência, despesas com 
electricidade, água, gás, serviços de limpeza e segurança, tele-
comunicações, condomínio e outras da mesma natureza, inde-
pendentemente do respectivo valor, de acordo com as disposi-
ções legais;

8) Aprovar, nos termos legais, o processamento e liquidação 
das despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade 
de Macau;

9) Aprovar, nos termos legais, a concessão de subsídio de 
transporte, de transporte de bagagem e de instalação aos tra-
balhadores contratados no exterior da Região Administrativa 
Especial de Macau;

10) Aprovar, nos termos legais, a isenção e devolução de pro-
pinas aos trabalhadores, após a conclusão com aproveitamento 
do curso de formação;

11) Aprovar, nos termos legais, a concessão dos subsídios de 
nascimento, casamento, residência, família e de funeral aos 
trabalhadores;

12) Aprovar, nos termos legais, as despesas de assistência 
médica, medicamentosa e hospitalar, independentemente do 
respectivo valor;

13) Aprovar o abono para falhas concedido aos trabalhado-
res responsáveis pelas movimentações de fundos da Universi-
dade de Macau;

14) Proceder às diligências relativas à execução da decisão de 
contratação do pessoal de acordo com o Estatuto do Pessoal da 
Universidade de Macau, designadamente aprovar o pagamento 
da remuneração base e dos subsídios;

15) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados, nos termos permitidos por lei;

16) Aprovar, nos termos legais, o depósito e o levantamento 
dos fundos das operações de tesouraria, até ao montante de 
$ 200 000,00 (duzentas mil patacas);

17) Aprovar, nos termos legais, a constituição e a libertação 
das garantias financeiras temporárias e fianças bancárias;

18) Aprovar a cobrança, em prestações, de propinas e de ta-
xas de alojamento;

19) Autorizar a locação ou a constituição de outros direitos 
sobre bens móveis e imóveis, bem como a alienação ou a des-
truição dos bens considerados dispensáveis ou inadequados, 
até ao montante de $ 200 000,00 (duzentas mil patacas);

（四）核准以有償或無償的方式使用澳門大學的設施及設

備；

（五）按職權依法簽署財務、買賣及租賃協議；

（六）管理澳門大學的財產且監督其運用及保養，並確保動

產及不動產的清單及其登記資料的編製及經常更新；

（七）根據法律規定，核准每月不論金額的經常性開支，如公

積金供款、電費、水費、石油氣費、清潔保安服務費、電訊費、管

理費及其他同性質開支；

（八）依法核准進行載於澳門大學本身預算項目範圍內支

付的開支程序及結算；

（九）依法核准向從澳門特別行政區以外地方聘任的員工發

放交通費津貼、行李運輸費津貼及家具購置津貼；

（十）依法核准豁免和退還學費予培訓課程成績滿意之員

工；

（十一）依法核准向員工發放出生津貼、結婚津貼、房屋津

貼、家庭津貼及喪葬津貼；

（十二）依法核准不論金額的醫療、醫藥及留院醫治費用；

（十三）核准負責處理澳門大學款項往來的員工收取錯算補

助；

（十四）按照《澳門大學人員通則》的規定，為配合聘用人員

的決定，進行相關的執行程序，尤指核准支付底薪及津貼；

（十五）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作開支；

（十六）依法核准存取出納活動之款項，上限至$200,000.00

（澳門幣貳拾萬元整）；

（十七）依法核准設立及退回臨時保證金或解除其銀行擔

保；

（十八）核准分期收取學費及宿費；

（十九）依法核准動產及不動產的租賃或其他權利的設定，

以及閒置或不適合的財產的轉讓或銷毀，上限至$200,000.00

（澳門幣貳拾萬元整）；
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20) Aprovar a alteração da pessoa responsável pelo fundo de 
maneio.

2. Delegar na directora, substituta, do Gabinete de Assun-
tos Financeiros, Lei Miu Mei, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento pri-
vativo da Universidade de Macau, até ao montante de $ 200 000,00 
(duzentas mil patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

4) Autorizar a utilização, a título gratuito ou oneroso, das 
instalações e equipamentos da Universidade de Macau;

5) Assinar os acordos financeiros de compra e venda e de lo-
cação, de acordo com as suas competências e nos termos da lei;

6) Aprovar as despesas correntes mensais, nomeadamente 
as contribuições para o Fundo de Previdência, despesas com 
electricidade, água, gás, serviços de limpeza e segurança, tele-
comunicações, condomínio e outras da mesma natureza, inde-
pendentemente do respectivo valor, de acordo com as disposi-
ções legais;

7) Aprovar, nos termos legais, o processamento e liquidação 
das despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade 
de Macau;

8) Aprovar, nos termos legais, a concessão de subsídio de 
transporte, de transporte de bagagem e de instalação aos tra-
balhadores contratados no exterior da Região Administrativa 
Especial de Macau;

9) Aprovar, nos termos legais, a isenção e devolução de pro-
pinas aos trabalhadores, após a conclusão com aproveitamento 
do curso de formação;

10) Aprovar, nos termos legais, a concessão dos subsídios 
de nascimento, casamento, residência, família e de funeral aos 
trabalhadores;

11) Aprovar o abono para falhas concedido aos trabalhado-
res responsáveis pelas movimentações de fundos da Universi-
dade de Macau;

12) Proceder às diligências relativas à execução da decisão 
de contratação do pessoal de acordo com o Estatuto do Pessoal 
da Universidade de Macau, designadamente aprovar o paga-
mento da remuneração base e dos subsídios;

13) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados, nos termos permitidos por lei;

14) Aprovar, nos termos legais, o depósito e o levantamen-
to dos fundos das operações de tesouraria, até ao montante 
de $ 200 000,00 (duzentas mil patacas);

（二十）核准處理零用現金負責人之變更。

二、授予財務代總監李妙媚或其代任人作出下列行為的職

權：

（一）收取澳門大學本身的收入及在具公共庫房出納職能的

代理銀行存取該等款項；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內的開支，

上限至$200,000.00（澳門幣貳拾萬元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（四）核准以有償或無償的方式使用澳門大學的設施及設

備；

（五）按職權依法簽署財務、買賣及租賃協議；

（六）根據法律規定，核准每月不論金額的經常性開支，如

公積金供款、電費、水費、石油氣費、清潔保安服務費、電訊費、

管理費及其他同性質開支；

（七）依法核准進行載於澳門大學本身預算項目範圍內支付

的開支程序及結算；

（八）依法核准向從澳門特別行政區以外地方聘任的員工發

放交通費津貼、行李運輸費津貼及家具購置津貼；

（九）依法核准豁免和退還學費予培訓課程成績滿意之員

工；

（十）依法核准向員工發放出生津貼、結婚津貼、房屋津貼、

家庭津貼及喪葬津貼；

（十一）核准負責處理澳門大學款項往來的員工收取錯算補

助；

（十二）按照《澳門大學人員通則》的規定，為配合聘用人員

的決定，進行相關的執行程序，尤指核准支付底薪及津貼；

（十三）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作開支；

（十四）依法核准存取出納活動之款項調動，上限至

$200,000.00（澳門幣貳拾萬元整）；
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15) Aprovar, nos termos legais, a constituição e a libertação 
das garantias financeiras temporárias e fianças bancárias;

16) Autorizar a locação ou a constituição de outros direitos 
sobre bens móveis e imóveis, bem como a alienação ou a des-
truição dos bens considerados dispensáveis ou inadequados, 
até ao montante de $ 200 000,00 (duzentas mil patacas);

17) Aprovar a alteração da pessoa responsável pelo fundo de 
maneio.

3. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Desenvol-
vimento do Complexo Universitário, Lam Heng Hong, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da unidade 
que dirige, até ao montante de $ 150 000,00 (cento e cinquenta 
mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, nos termos permitidos por lei.

4. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Lai Meng Kai, ou no seu substituto, 
os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da unidade 
que dirige, até ao montante de $ 150 000,00 (cento e cinquenta 
mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar a utilização, a título oneroso ou gratuito, das ins-
talações e equipamentos da Universidade de Macau;

4) Administrar os bens da Universidade de Macau, zelando 
pelo seu aproveitamento e conservação e garantir a organiza-
ção e permanente actualização do inventário e cadastro dos 
bens móveis e imóveis;

5) Aprovar as despesas correntes mensais, nomeadamente 
as contribuições para o Fundo de Previdência, despesas com 
electricidade, água, gás, serviços de limpeza e segurança, tele-
comunicações, condomínio e outras da mesma natureza, inde-
pendentemente do respectivo valor, de acordo com as disposi-
ções legais;

6) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, nos termos permitidos por lei.

5. As presentes delegações de poderes são feitas sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante.

6. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão dos delegados.

（十五）依法核准設立及退回臨時保證金或解除其銀行擔

保；

（十六）依法批准動產及不動產的租賃或其他權利的設定，

以及閒置或不適合的財產的轉讓或銷毀，上限至$200,000.00

（澳門幣貳拾萬元整）；

（十七）核准處理零用現金負責人之變更。

三、授予校園發展代總監林慶雄或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作開支。

四、授予校園管理代總監黎明佳或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三） 核准以有償或無償的方式使用澳門大學的設施及設

備；

（四）管理澳門大學的財產且監督其運用及保養，並確保動

產及不動產的清單及其登記資料的編製及經常更新；

（五）根據法律規定，核准每月不論金額的經常性開支，如

電費、水費、石油氣費、清潔保安服務費、電訊費、管理費及其他

同性質開支；

（六）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作開支。

五、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

六、本授權中授予的權力可部分轉授予其轄下的主管人員。
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7. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, 
vice-reitora, Kou Mei, ou seu substituto, no âmbito dos pode-
res ora delegados, entre o dia 2 de Janeiro de 2016 e a data da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

8. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, di-
rectora, substituta, do Gabinete de Assuntos Financeiros, Lei 
Miu Mei, ou seu substituto, no âmbito dos poderes ora delega-
dos, entre o dia 3 de Fevereiro de 2016 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

9. São ratificados todos os actos praticados pelos delega-
dos, director, substituto, do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário, Lam Heng Hong, ou seu substituto, 
e director, substituto, do Gabinete de Gestão do Complexo 
Universitário, Lai Meng Kai, ou seu substituto, no âmbito dos 
poderes ora delegados, entre o dia 16 de Fevereiro de 2016 e a 
data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 11 de Maio de 2016.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Wei Zhao.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Lionel Ming-Shuan Ni.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Haydn Hai-dung Chen.

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 41.º do Código 
do Procedimento Administrativo e no n.º 5 da delegação de 
poderes aprovada pelo reitor da Universidade de Macau, pu-
blicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 
7 de Janeiro de 2015, e de acordo com o disposto no artigo 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo e na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 15/94/M, de 28 de Feve-
reiro, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Avocar, por razões de impossibilidade do delegado, o po-
der para presidir ao júri da prova de doutoramento de Zhao 
Xinliang, com o número de estudante Y-B0-7325-8, delegado 
no vice-reitor Rui Paulo da Silva Martins, conforme o aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de 
Janeiro de 2015.

2. Delegar no vice-reitor, Haydn Hai-dung Chen, ou no 
seu substituto, o poder para presidir ao júri da prova de 
doutoramento de Zhao Xinliang, com o número de estu-
dante Y-B0-7325-8.

Universidade de Macau, aos 11 de Maio de 2016.

O Reitor, Zhao Wei.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

七、由二零一六年一月二日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲授權者：副校長高薇或其代任人在上述授

權範圍內所作之行為均被追認。

八、由二零一六年二月三日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲授權者：財務代總監李妙媚或其代任人在

上述授權範圍內所作之行為均被追認。

九、由二零一六年二月十六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權者：校園發展代總監林慶雄或其代

任人及校園管理代總監黎明佳或其代任人在上述授權範圍內所

作之行為均被追認。

二零一六年五月十一日於澳門大學

財務管理委員會：

校長：趙偉教授

副校長：倪明選教授

副校長：馬許願教授

副校長：程海東教授

副校長：高薇博士

（是項刊登費用為 $8,560.00）

根據《行政程序法典》第四十一條第二款的規定及刊登於二

零一五年一月七日第一期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門

大學通告內澳門大學校長核准授權的第五款，以及《行政程序法

典》第三十七條及二月二十八日第15/94/M號法令第二十五條第

一款a）項的規定，澳門大學校長作出本決定：

一、由於獲授權者無法主持有關博士論文答辯典試委員會，

收回刊登於二零一五年一月七日第一期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內授予副校長馬許願主持趙新良（學生編

號：Y-B0-7325-8）博士論文答辯典試委員會的權力。

二、將主持趙新良（學生編號：Y-B0-7325-8）博士論文答辯

典試委員會的權力授予副校長程海東或其代任人。

二零一六年五月十一日於澳門大學

校長　趙偉

（是項刊登費用為 $1,057.00）



11428 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 21 期 —— 2016 年 5 月 25 日

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado no quadro de 
anúncios do Fundo das Indústrias Culturais, sito na Avenida 
Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 14.º andar «A», 
NAPE, Macau, e publicado nas páginas electrónicas deste 
Fundo (http://www.fic.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores do Fundo das Indústrias Culturais, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do Fundo das Indústrias Culturais, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 19 de Maio de 2016.

O Membro do Conselho de Administração, substituto, 
Chong Yi Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
deste Fundo, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro 
Golden Dragon, 14.º andar A, NAPE, Macau, e disponibilizada 
na página electrónica deste Fundo (http://www.fic.gov.mo), a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo 
de provimento do Fundo das Indústrias Culturais, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio 
de 2016. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 19 de Maio de 2016.

O Membro do Conselho de Administração, substituto, 
Chong Yi Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

文 化 產 業 基 金

公 告

文化產業基金為填補以行政任用合同制度任用的技術員職

程第一職階一等技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行晉級普通開考。

開考通告正張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室文

化產業基金告示板，並於本基金網頁（http://www.fic.gov.mo）及

行政公職局網頁內公佈。報考應自本公告刊登於《澳門特別行政

區公報》後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年五月十九日於文化產業基金

行政委員會代委員 莊綺雯

（是項刊登費用為 $1,126.00）

為填補文化產業基金以行政任用合同制度任用的技術輔導

員職程第一職階一等技術輔導員一缺，以有限制及審查文件方

式進行晉級普通開考，相關開考公告已於二零一六年五月四日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款

規定，准考人臨時名單已張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中

心14樓A室本基金告示板及於本基金網頁（http://www.f ic.gov.

mo）內公佈。

根據上述行政法規第十八條第五款規定，本名單被視為確定

名單。

二零一六年五月十九日於文化產業基金           

行政委員會代委員 莊綺雯

（是項刊登費用為 $1,018.00）



N.º 21 — 25-5-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11429

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補行政任用合同人員第一職階一等高

級技術員十二缺，經於二零一六年四月六日第十四期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的普

通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 鍾健業 .................................................................... 84.44

2.º  李國耀 .................................................................... 84.11

3.º  成麗 ........................................................................ 77.50

4.º  伍冠華 .................................................................... 77.11

5.º  郭頴暉 .................................................................... 76.83

6.º  馮思恆 .................................................................... 76.61

7.º  高基富 .................................................................... 76.39

8.º  梁敬豪 .................................................................... 76.33

9.º  梁曉欣 .................................................................... 75.78

10.º  麥耀輝 .................................................................... 75.33

11.º  李偉傑 .................................................................... 75.28

12.º  馮志昌 .................................................................... 75.22

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一六年五月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年五月十三日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局顧問高級技術員　陳佩瑜

正選委員：民政總署一等獸醫　林綺華

候補委員：土地工務運輸局顧問高級技術員　鄺建業

（是項項刊登費用為 $1,937.00）

土地工務運輸局為填補行政任用合同人員第一職階首席行

政技術助理員一缺，經於二零一六年四月六日第十四期《澳門特

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de doze va-
gas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal pro-
vido em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, 
de 6 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados:   valores

1.º Chong Kin Ip ............................................................ 84,44

2.º Lei Kuok Io ............................................................... 84,11

3.º Seng Lai ..................................................................... 77,50

4.º Ng Kun Wa ................................................................ 77,11

5.º Kuok Weng Fai ......................................................... 76,83

6.º Fung Si Hang ............................................................ 76,61

7.º Kou Kei Fu ................................................................ 76,39

8.º Leong Keng Hou ...................................................... 76,33

9.º Leong Hio Ian .......................................................... 75,78

10.º Mak Io Fai ................................................................. 75,33

11.º Lei Wai Kit ................................................................ 75,28

12.º Fong Chi Cheong...................................................... 75,22

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candi-
datos podem interpor recurso da presente lista para a enti-
dade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras  Públicas, de 12 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 13 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Pui U, técnica superior assessora da 
DSSOPT.

Vogal efectiva: Lam I Wa, médica veterinária de 1.ª classe do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Vogal suplente: Kuong Kin Ip, técnico superior assessor da 
DSSOPT. 

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, do 
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別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的

普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

徐英強 ............................................................................. 77.00

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一六年五月十七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年五月十八日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局代科長 陳少蘭

正選委員：土地工務運輸局首席技術員 陳凱琳

  文化局首席技術輔導員 陳佩芝

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

“建築廢料堆填區內道路工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：建築廢料堆填區內。

4. 承攬工程目的：鋪設下水道、建造行車路面及行人路面。

5. 最長施工期：330工作天（三百三十工作天）（為計算本承

攬工程施工期之效力，僅星期日及按照第60/2000號行政命令訂

定的公眾假日不視為工作天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

pessoal provido em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Choi Ieng Keong ..................................................................77,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 18 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Sio Lan, chefe de secção, substituta, da 
DSSOPT.

Vogais efectivas: Chan Hoi Lam, técnica principal da 
DSSOPT; e

Chan Pui Chi, adjunta-técnica principal do Instituto Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncio

Concurso público para 

empreitada de «Estrada na Zona do Aterro Resíduo 

Matérias de Construção»

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: na Zona do Aterro Resíduo 
matérias de construção.

4. Objecto da empreitada: construção da faixa de rodagem e 
do sistema de drenagem.

5. Prazo máximo de execução: 330 dias de trabalho (trezentos 
e trinta dias de trabalho). (Para efeitos da contagem do prazo de 
execução das obras da presente empreitada, somente os domin-
gos e os feriados estipulados na Ordem Executiva n.º 60/2000 
não serão considerados como dias de trabalho).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$720,000.00（澳門幣柒拾貳萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一六年六月十五日（星期三）中午十二

時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。

日期及時間：二零一六年六月十六日（星期四）上午九時三十

分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第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，競投者或其代表應出席

公開開標。

14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

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

8. Caução provisória: $720 000,00 (setecentas e vinte mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes 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.

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

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;

Dia e hora limite: dia 15 de Junho de 2016, quarta-feira, até 
às 12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega de propostas acima mencionada 
por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a 
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 16 de Junho de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de 
propostas, mencionada de acordo com o n.º 12 ou em caso de 
encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida 
para o acto público do concurso acima mencionada, por mo-
tivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas 
para o acto público do concurso serão adiadas para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

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

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa 
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Ma-
cau; caso os documentos acima referidos estejam elaborados 
noutras línguas, deverão os mesmos ser acompanhados de tra-
dução legalizada para língua oficial,  e aquela tradução deverá 
ser válida para todos os efeitos.
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15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$310.00

（澳門幣叁佰壹拾元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價60%；

——施工期3%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量15%；

——廉潔誠信 12%。

17. 附加的說明文件：由二零一六年六月一日至截標日止，投

標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓

基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一六年五月十八日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $4,588.00）

通 告

第09/SOTDIR/2016號批示

本局長根據第15/2009號法律第十條和第26/2009號行政法

規第二十二條及第二十三條的規定，以及行使經第40/2015號批

示修改的第5/2015號運輸工務司司長批示第二款賦予的職權，

作出本批示：

一、轉授予研究暨文件處處長廖永強或當其不在或因故不

能視事時的代任人權限，以批准作出登錄於澳門特別行政區預

算內開支表土地工務運輸局章中，關於取得刊物之開支，但以

$30,000.00（澳門幣叁萬元）為限。

二、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

15. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sita 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas).

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser so-
licitadas cópias do processo do concurso ao preço de $310,00 
(trezentas e dez patacas).

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

— Preço da obra: 60%;

— Prazo de execução: 3%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 15%;

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-estruturas  da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
16.º andar, Macau, a partir de 1 de Junho de 2016 inclusive, e 
até à data limite para a entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 18 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 4 588,00)

Avisos

Despacho n.º 09/SOTDIR/2016

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 e no uso da faculdade conferida pelo n.º 2 do 
Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
n.º 5/2015 e alterado pelo Despacho n.º 40/2015, determino:

1. É subdelegada no chefe da Divisão de Estudos e Docu-
mentação, Américo Viseu, ou em quem o substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, a competência para autorizar 
despesas com a aquisição de publicações, inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau relativo à DSSOPT, até ao montante de 
$ 30 000,00 (trinta mil patacas).

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.
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三、對行使本批示賦予的轉授權限而作出的行為，得向運輸

工務司司長提起必要訴願。

四、自二零一六年四月一日起，由上述處長在本轉授權範圍

內所作的行為，均予以追認。

五、本批示自公佈日起生效。

（經二零一六年五月十三日運輸工務司司長的批示確認）

第11/SOTDIR/2016號批示

本人按照第15/2009號法律第十條、七月七日第29/97/M號法

令第四條（c）項及第26/2009號行政法規第二十二條和第二十三

條的規定，作出本批示：

一、授予城市規劃廳廳長黃慧樺或當其不在或因故不能視

事時之代任人以下權限：

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到的合理解釋作出批

示；

（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離

開工作崗位；

（四）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批

准員工的合理缺勤；

（五）驗證屬該組織附屬單位負責的資產及服務之取得案

卷的單據是否符合付款條件；

（六）對之前已發出規劃條件圖之地段，在沒有更改其內容

且尚未超過有效期的情況下，發出新規劃條件圖；

（七）對資料不足的規劃條件圖的申請作出決定；

（八）發出屬於該廳執行程序範疇內的證明書；

（九）簽署上級批示的通知公函，以及由該組織附屬單位負

責的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

二、授予城市建設廳廳長黎永亮或當其不在或因故不能視

事時之代任人以下權限： 

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

3. Dos actos praticados no uso do poder subdelegado conferi-
do pelo presente despacho cabe recurso hierárquico necessário 
para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas.

4. São ratificados os actos praticados pelo chefe de divisão 
anteriormente identificado, no âmbito da competência ora sub-
delegada, a partir de 1 de Abril de 2016.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Maio de 2016).

Despacho n.º 11/SOTDIR/2016

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, na 
alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/97/M, de 7 de Ju-
lho, e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, determino:

1. São delegadas na chefe do Departamento de Planeamento 
Urbanístico, Vong Wai Wa, ou em quem a substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva sub-
unidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação das 
faltas;

5) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

6) Emitir nova planta de condições urbanísticas referentes a 
lotes de terreno, sem alteração do conteúdo da anteriormente 
emitida e que não ultrapassa o prazo de validade;

7) Decidir sobre deficiências de instrução de pedidos de 
plantas de condições urbanísticas;

8) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que de-
correm pelo departamento;

9) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

2. São delegadas no chefe do Departamento de Urbanização, 
Lai Weng Leong, ou em quem o substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva sub-
unidade orgânica;



11434 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 21 期 —— 2016 年 5 月 25 日

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到之合理解釋作出批

示；

（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離

開工作崗位；

（四）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批

准員工的合理缺勤；

（五）驗證屬該組織附屬單位負責的資產及服務之取得案

卷的單據是否符合付款條件；

（六）對有權限實體為發給行政准照及安裝鍋爐而徵詢的

意見作出確認及通知；

（七）對M級樓宇計劃的核准申請作出決定；

（八）在驗樓委員會的專家發出全部同意意見書的情況下，

確認具建築工程准照的M級樓宇的最後驗樓報告，並簽發有關

使用准照；

（九）核准M級樓宇的獨立單位說明書，並簽發有關證明

書；

（十）對不具備准照的工程著令禁止施工；

（十一）對更改工程合法化計劃之核准申請作出決定；

（十二）確認對處於殘危狀況或對公眾衛生或安全構成威脅

之建築物的驗樓報告；

（十三）對在地段加建圍板及進行地質探測工作的申請作出

決定；

（十四）發出工程准照；

（十五）對工程准照的延期或續期申請作出決定；

（十六）對替換定作人、技術員及建築商的申請作出決定；

（十七）發出屬於該廳執行程序範疇內的證明書； 

（十八）簽署上級批示的通知公函，以及由該組織附屬單位

負責的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

三、授予研究暨文件處處長廖永強或當其不在或因故不能

視事時之代任人以下權限：

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到之合理解釋作出批

示；

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação das 
faltas;

5) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

6) Homologar e comunicar os pareceres solicitados pelas 
entidades competentes para efeitos de emissão de licenças ad-
ministrativas e instalação de caldeiras;

7) Decidir os pedidos de aprovação de projectos de edifícios 
da classe M;

8) Homologar os autos de vistoria final de obras de constru-
ção licenciadas de edifícios da classe M, desde que todos os pa-
receres emitidos pelos peritos intervenientes na vistoria sejam 
favoráveis, e emitir as respectivas licenças de utilização;

9) Aprovar as Memórias Descritivas das Fracções Autóno-
mas (MDFA’s) de edifícios das classes M e emitir as respecti-
vas certidões;

10) Ordenar o embargo de obras executadas sem licença;

11) Decidir os pedidos de aprovação de projectos de legaliza-
ção de obras de modificação; 

12) Homologar os autos de vistoria efectuados às constru-
ções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde ou 
segurança pública;

13) Decidir os pedidos de vedação de terrenos e de realiza-
ção de trabalhos de prospecção geotécnica;

14) Emitir licenças de obras;

15) Decidir os pedidos de prorrogação ou de revalidação de 
licenças de obras;

16) Decidir os pedidos de substituição de dono de obra, de 
técnicos e de empresas construtoras;

17) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que de-
correm pelo departamento;

18) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

3. São delegadas no chefe da Divisão de Estudos e Docu-
mentação, Américo Viseu, ou em quem o substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva sub-
unidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;
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（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離

開工作崗位；

（四）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批

准員工的合理缺勤；

（五）根據法律規定對因個人原因提出的轉移假期申請作

出決定；

（六）驗證屬該組織附屬單位負責的資產及服務之取得案

卷的單據是否符合付款條件；

（七）對有利於本局活動之文件和刊物的取得作出決定；

（八）簽署上級批示的通知公函，以及由該組織附屬單位負

責的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

四、本授予之權限不妨礙收回權及監管權的行使。

五、對行使第二款（七）項至（十二）項授予的權限而作出的

行為，得向運輸工務司司長提起必要訴願。

六、對行使本批示授予的權限而作出的其他行為，得向授權

人提起必要訴願。

七、自二零一六年四月一日起，由上述廳長及處長在本授權

範圍內所作的行為，均予以追認。

八、本批示自公佈日起生效。

二零一六年五月十九日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $6,728.00）

郵 政 局

公 告

為填補郵政局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

一等技術員三缺（一般範疇兩缺及資訊科技範疇一缺），經二零

一六年五月四日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公

告，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação das 
faltas;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferên-
cia de férias por motivos pessoais;

6) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

7) Decidir sobre a aquisição de documentos e de publicações 
com interesse para as actividades destes Serviços; 

8) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

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

5. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados pelas 
alíneas 7) a 12) do n.º 2, cabe recurso hierárquico necessário 
para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas.

6. Dos demais actos praticados no uso dos poderes delegados 
conferidos pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário para o delegante.

7. São ratificados os actos praticados pelos chefes de departa-
mento e pelo chefe de divisão anteriormente identificados, no 
âmbito das competências ora delegadas, a partir de 1 de Abril 
de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 19 de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 6 728,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada no 2.º andar 
do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no 
Largo do Senado, em Macau, e publicada na página electróni-
ca da Direcção dos Serviços de Correios, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
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條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門議事亭前

地郵政總部大樓二樓，並於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一六年五月十九日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,194.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補地球物理暨氣象局編制內人員行

政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員一缺，經於二

零一六年四月六日第十四期《澳門特別行政區公報》第二組公布

以通過審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考之公告。現

公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

郭詩韻 ............................................................................. 81.2

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計算十

個工作日內提起訴願。

（經二零一六年五月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年五月十二日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：地球物理暨氣象局首席顧問高級技術員 譚建成

正選委員：地球物理暨氣象局特級氣象技術員 李永權

     統計暨普查局首席特級技術輔導員 陳家瑤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

condicionado, para o preenchimento de três lugares de técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão (dois lugares da área geral e um lugar 
da área de tecnologia da informação), da carreira de técnico, 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Correios, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 19 de Maio de 2016. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo do pessoal do 
quadro da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
aberto por anúncio do aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 
de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Kwok Sze Wan .....................................................................81,2

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato pode 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, con-
tados da data da sua publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 12 
de Maio de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Tam Kin Seng, técnico superior assessor princi-
pal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Vogais efectivos: Tomás Mendes António, meteorologista 
operacional especialista da Direcção dos Serviços Meteoroló-
gicos e Geofísicos; e

Chan Ca Iu, adjunto-técnico especialista principal da Direc-
ção dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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通 告

按照二零一六年五月十二日運輸工務司司長的批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，地球物理暨氣

象局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制

度填補技術員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考將通過考核方式進行。報考申請表應

自本通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一個工作日

起計二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 任用形式

以行政任用合同制度任用，之前需以行政任用合同制度試用

六個月。

3. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）具備《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b）至

f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備資訊或相類範疇之高等課程學位；

d）按照第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七十三條

第二款的規定，凡於本法律生效之日屬資訊督導員特別職程的

人員，只要於資訊範疇技術員一般職程的職位開考之日在資訊

範疇技術輔導員一般職程的特級技術輔導員職級服務滿三年，

且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”的評

語，可投考資訊範疇技術員一般職程。

4. 投考方式、地點及報名時應備妥資料及文件

4.1 投考人須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的《投

考報名表》，並於指定期限內的辦公時間親臨氹仔大潭山天文台

斜路之地球物理暨氣象局行政暨財政部報考。

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 12 de Maio de 2016, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se realiza o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de informática, em regime de contrato administrativo de provi-
mento da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

O presente concurso é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

O pessoal é provido em regime de contrato administrativo de 
provimento. O contrato administrativo de provimento é prece-
dido por um período experimental de seis meses, também em 
regime de contrato administrativo de provimento.

3. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que reúnam as se-
guintes condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

b) Reúnam os requisitos gerais para o desempenho da função 
pública estipulados nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau;

c) Estejam habilitados com curso superior de informática ou 
afins;

d) Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os trabalhadores integrados, à data da entrada em vigor da 
presente lei, na carreira especial de assistente de informática 
podem candidatar-se à carreira geral de técnico na área de in-
formática, desde que à data da abertura do respectivo concur-
so, detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista da 
carreira geral de adjunto-técnico, na área de informática, com 
menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desempenho.

4. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas e  
os elementos e documentos que devem acompanhar

4.1. A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
do impresso «Ficha de inscrição em concurso», aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser 
entregue pessoalmente durante as horas normais de expediente 
até ao termo do prazo fixado, no Núcleo Administrativo e 
Financeiro da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa.
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4.2 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作核對之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對

之用）；

c）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交有關部門發出的

個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、與

公職聯繫的性質、在現職級和在公職的年資，以及為開考而遞交

的有關的工作表現評核等；

d）經投考人簽署之詳細履歷，其內須詳列學歷、職業培訓及

工作經驗，以及附同相關證明文件。

e）如投考人具備專業資格證明文件、工作經驗或語言知識，

應提交證明文件的副本（須出示正本作鑑證之用），以用作履歷

分析。

如報名表格上明確聲明上述a）、b）及c）項之文件已存入個

人檔案內，則免除遞交該文件。

5. 職務內容

技術員（資訊範疇）——研究、改編或採用技術方法和程序

制定研究工作、構思及發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部

門性質的工作小組會議，以備上級就有關資訊範疇的政策和管

理制訂措施作出決定。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員（資訊範疇）的薪俸點為第14/2009號

法律《公務人員職程制度》附件一表二薪俸索引表所載的350

點，並享有公職法律制度規定的權利及福利。

7. 甄選方法

7.1 甄選是採用以下之甄選方法：

a）知識考試：3小時筆試，淘汰制；

b）專業面試；

c）履歷分析。

7.2 甄選方法的目的：

a）知識考試──評估投考人擔任職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平；

4.2. Devem entregar as seguintes documentações:

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

b) Cópia do documento comprovativo da habilitação académica 
exigida no presente aviso (apresentação do original para 
confirmação);

c) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico, emitido pelo respectivo 
Serviço, donde constem, designadamente, os cargos anterior-
mente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza 
do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública e 
a avaliação do desempenho relevante para a apresentação ao 
concurso;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo anexar 
os documentos comprovativos mencionados;

e) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, experiência profissional 
ou conhecimentos linguísticos, devem entregar as cópias para 
efeito de análise curricular (apresentação do original para con-
firmação).

Apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e c) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo 
processo individual.

5. Conteúdo funcional

Técnico, área de informática — Estuda, adapta ou aplica 
métodos e processos técnico-científicos, elaborando estudos, 
concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e 
participando em reuniões e grupos de trabalho de carácter de-
partamental e interdepartamental, tendo em vista preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
na área de informática.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da área de informática, 
vence pelo índice 350 da tabela indiciária de vencimentos 
constante do mapa 2, do anexo I da Lei n.° 14/2009 e as demais 
regalias definidas no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Métodos de selecção

7.1. A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados:

a) Prova de conhecimentos com a duração de três horas, de 
carácter eliminatório; 

b) Entrevista profissional;

c) Análise curricular.

7.2. Objectivos dos métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;
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b）專業面試──根據職務要求的特點，確定並評估投考人

在工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

c）履歷分析──透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任某一職務的能力。

8. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績及最後成績均以0分至100分

表示；在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

知識考試之及格投考人將獲通知參加專業面試。

9. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=50%

專業面試=30%

履歷分析=20%

10. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

11. 考試範圍

知識考試範圍包括以下內容：

11.1. 法例知識

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）經62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳門

公共行政工作人員通則》；

d）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e）第64/94/ M號法令核准的《地球物理暨氣象局之組織

法》；

f）第9/98/M號法令核准的《澳門國際機場航空氣象中心規

章》。

b) Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função;

c) Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

8. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
e na classificação final são classificados de 0 a 100. Conside-
ram-se excluídos os candidatos que na prova de conhecimentos 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores.

Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos serão 
convocados para a realização de entrevista profissional.

9. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos: 50%;

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%.

10. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

11. Programa

A prova de conhecimentos tem como conteúdo o seguinte:

11.1. Conhecimento de legislação

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento 
Administrativo de Macau;

c) 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;

d) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

e) Decreto-Lei n.º 64/94/M — Lei Orgânica da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

f) Regulamentação do Centro Meteorológico para a Aero-
náutica do Aeroporto Internacional de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/98/M.
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11.2. 專門知識

a）資訊安全及危機管理；

b）電腦結構及硬件的知識；

c）數學邏輯運算；

d）網絡及相關設備的知識，包括：基本應用、網絡系統及相

關設備的規劃、設計、配置、操作及維護的知識；

e）Windows及Linux作業系統相關知識，包括：基本應用、

系統的規劃、設計、配置、操作及維護的知識；

f）SQL資料庫的構建、維護及優化技術；

g）軟件系統的分析方法及開發的知識，包括：PHP、Python

程式設計；

h）網頁設計、編程及測試的相關知識，包括：H T M L、

CSS、JavaScript；

i）網頁系統開發的相關技術，包括：Web s er v ic e、Web 

API、Ajax等。

12. 公佈名單

臨時名單及確定名單將張貼於氹仔大潭山天文台斜路地

球物理暨氣象局的佈告欄內，並上載到地球物理暨氣象局網頁

http://www.smg.gov.mo/。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會

在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後公佈於《澳門特別行政區公報》。

13. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》行政法規所規

範。

14. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》規定進行處理。

15. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：資訊處處長 譚志文

11.2. Conhecimentos específicos

a) Segurança informática e gestão de risco;

b) Conhecimentos relativos a computadores e «hardware»;

c) Lógica de cálculo matemático;

d) Conhecimentos de rede e equipamentos relativos, nomea-
damente: aplicação básica, planeamento, concepção, configura-
ção, operação e manutenção;

e) Conhecimentos dos sistemas operativos, «Windows» e 
«Linux», nomeadamente aplicação básica e planeamento, con-
cepção, configuração, operação e manutenção;

f) Criação estrutural, manutenção e optimização de base de 
dados «SQL»;

g) Conhecimentos de método de análise de «software» e o 
seu desenvolvimento, nomeadamente: programação em PHP e 
Python;

h) Conhecimentos relativos à concepção de páginas electróni-
cas, programas e testes relativos, nomeadamente: HTML, CSS, 
JavaScript;

i) Técnicas relativas ao desenvolvimento de página electróni-
ca e o seu sistema, nomeadamente Web service, Web API, Ajax 
etc..

12. Publicação das listas

As listas provisória e definitiva do concurso são afixadas no 
quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, s/n, Taipa Gran-
de, Taipa, bem como disponibilizadas na página electrónica 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em 
http://www.smg.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, os locais em que 
as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, após homologação.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos).

14. Observações

Os dados que os candidatos apresentem servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados das candidaturas serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da 
Protecção de Dados Pessoais).

15. Composição do júri

O júri é composto por:

Presidente: Tam Chi Man Benedito, chefe da Divisão de 
Informática.
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正選委員：首席顧問高級技術員 林國揚

 一等氣象高級技術員 黃巧燕

候補委員：二等技術員 黎東權

 首席顧問高級技術員 陳鴻傑

二零一六年五月十七日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $9,108.00）

房 屋 局

公 告

房屋局以行政任用合同填補技術稽查職程第一職階一等技

術稽查九缺，經二零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考公告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張

貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋局之行政及財政處，

以供查閱。

按照上述行政法規第十八條第四款之規定，有條件限制的准

考人須自臨時名單公佈之日起計十個工作日內補交欠缺文件。

二零一六年五月十三日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,018.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「離島醫療綜合體——中央化驗大樓樁基礎工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

Vogais efectivos: Lam Kuok Ieong, técnico superior assessor 
principal; e

Wong Hao In, meteorologista de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Lai Tong Kun, técnico de 2.ª classe; e

Chan Hong Kit, técnico superior assessor principal.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 17 
de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 9 108,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos» se encontra afixada, para consulta, na Divisão 
de Administração e Finanças do Instituto de Habitação (IH), sita 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condi-
cionado, documental, para o preenchimento de nove lugares de 
fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal técnico, 
em regime de contrato administrativo de provimento do IH, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016.

Nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do regulamento administra-
tivo supramencionado, o candidato admitido condicionalmente 
deve apresentar o documento em falta no prazo de dez dias 
úteis, contados a partir da data da publicação da lista provisória.

Instituto de Habitação, aos 13 de Maio de 2016.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncios

Concurso público para 

«Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Empreitada 

de construção das fundações por estacas do Edifício do 

Laboratório Central»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. 施工地點：路氹城連貫公路鄰近石排灣水庫的填海土地。

4. 承攬工程目的：建造中央化驗大樓樁基礎及地庫支護設

施。

5. 最長施工期：300（三百）工作天（為計算本承攬工程施工

期之效力，僅星期日及按照第60/2000號行政命令訂定的公眾假

日不視為工作天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$4,000,000.00（澳門幣肆佰萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接納將

視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一六年六月二十二日（星期三）下午五

時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一六年六月二十三日（星期四）上午九時

三十分。

根據第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，競投者或其代表應出席

開標。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$2,000.00（澳門幣貳仟元整）。

3. Local de execução da obra: no aterro adjacente ao Reser-
vatório de Seac Pai Van, na Estrada do Istmo, no Cotai.

4. Objecto da empreitada: construção das fundações por es-
tacas e suporte e protecção da cave do Edifício do Laboratório 
Central.

5. Prazo máximo de execução: 300 (trezentos) dias de traba-
lho. (Para efeitos de contagem do prazo de execução das obras 
da presente empreitada, somente os domingos e os feriados es-
tipulados na Ordem Executiva n.º 60/2000 não serão considera-
dos como dias de trabalho).

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

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

8. Caução provisória: $ 4 000 000,00 (quatro milhões de pa-
tacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia ban-
cária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso, tenham requerido 
ou renovado a sua inscrição, neste último caso a admissão é 
condicionada ao deferimento do pedido ou da renovação de 
inscrição.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 22 de Junho de 2016, quarta-feira, até 
às 17,00 horas.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 23 de Junho de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

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

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia  e exame do 
processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $ 2 000,00 (duas mil patacas).
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15. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價60%

——施工期3%

——工作計劃10%

——施工經驗及質量15%

——廉潔誠信12%

16. 附加的說明文件：

由二零一六年六月十三日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

二零一六年五月十八日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $3,608.00）

建設發展辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》、第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，以審查文件及有限制方式，為建設發展辦公室之

行政任用合同工作人員進行以下普通晉級開考，有關開考通告

已張貼在澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室

內，並於建設發展辦公室網頁及行政公職局網頁內公佈。而投考

報名表應自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》之日緊接的第

一個工作日起計十天內遞交。

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員兩缺。

二零一六年五月十九日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,057.00）

通 告

茲特通告，有關公佈於二零一六年三月二十三日第十二期

《澳門特別行政區公報》第二組的「北安O1地段多功能政府大

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

— Preço da obra: 60%;

— Prazo de execução: 3%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 15%;

— Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 13 de Junho de 2016, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
18 de Maio de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 3 608,00)

Informa-se que se encontram afixados no Gabinete para 
o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, 
Macau, e publicados nos sítios da internet do GDI e da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública, os 
avisos referentes à abertura dos concursos comuns, de acesso, 
condicionados, documentais, circunscritos aos trabalhadores 
em regime de contrato administrativo de provimento do GDI, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e na Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
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 Macau, tendo em vista o preenchi-
mento dos seguintes lugares: 

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

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
19 de Maio de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Aviso

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a «Em-
preitada de concepção e construção do Edifício Multifuncional 
do Governo no Lote O1 dos Aterros de Pac On», publicado 
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樓設計連建造工程」公開招標，其延長遞交標書期限的通告已刊

登於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行政區公報》

第二組，招標實體已按照招標方案第2.2條的規定作出解答，及

因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一六年五月十八日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,087.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階首席高級技術員五缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一六年四月六日在《澳門特別行政區公報》第十四期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 何明達 ........................................................................ 84.94

2.º 陳海珊 ........................................................................ 83.33

3.º 何建君 ........................................................................ 82.61

4.º 方少琼 ........................................................................ 81.83

5.º 林穎妍 ........................................................................ 80.17

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年五月十三日批示認可）

二零一六年五月十二日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局首席高級技術員 袁文龍 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 12, II Série, de 23 de Março de 2016, cujo aviso de 
prorrogação do prazo limite para a entrega das propostas foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016, foram pres-
tados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa 
do concurso, e foi feita aclaração complementar conforme 
necessidades, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao 
processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário 
de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-es-
truturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam 
Kwong, 10.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
18 de Maio de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco 
vagas de técnico superior principal, 1.º escalão, do pessoal 
contratado em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ho Meng Tat ..................................................................84,94

2.º Chan Hoi San .................................................................83,33

3.º Ho Kin Kuan ..................................................................82,61

4.º Fong Sio Keng ................................................................81,83

5.º Lam Laura ......................................................................80,17

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 os 

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de 
Maio de 2016

O Júri: 

Presidente: Un Man Long, técnico superior principal da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental.
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正選委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

  交通事務局顧問高級技術員 黃偉雅

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階一等技術員兩缺的限制性普通晉級開考公告已於二零

一六年四月六日在《澳門特別行政區公報》第十四期第二組內公

佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 馮展程 ........................................................................ 81.78

2.º 吳家豪 ........................................................................ 81.33

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年五月十三日批示認可）

二零一六年五月十二日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局特級技術員 黃美玲 

正選委員：體育局一等技術員 何婉筠

候補委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階首席技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一六年四月六日在《澳門特別行政區公報》第十四期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

袁詠恩 ............................................................................. 81.78

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工作

日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年五月十三日批示認可）

Vogais efectivos: Romina Wong, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e 

Wong Wai Nga, técnico superior assessor da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de duas vagas 
de técnico 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fong Chin Cheng ..........................................................81,78

2.º Ng Ka Hou .....................................................................81,33

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 os 

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de 
Maio de 2016.

O Júri: 

Presidente: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogal efectiva: Ho Un Kuan, técnica de 1.ª classe do Instituto 
do Desporto.

Vogal suplente: Romina Wong, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Un Weng Ian ........................................................................81,78

 Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Maio de 2016).
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二零一六年五月十二日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局首席高級技術員 袁文龍 

正選委員：環境保護局特級技術員 黃美玲

  財政局首席技術輔導員 林德籌

（是項刊登費用為 $4,009.00）

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一六年四月二十日第十六期《澳

門特別行政區公報》第二組的“澳門半島污水處理廠的營運及

保養”服務公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2點的規定

作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投標案卷

內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路11號至11號D郵政大樓10樓環境保護局查閱。

二零一六年五月十三日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $920.00）

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示之規定，現通過審查文件及限制性的

方式，為環境保護局以行政任用合同任用的人員進行下列普通

晉級開考： 

一. 高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

二. 高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號

D郵政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。投考

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de 
Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Un Man Long, técnico superior principal da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivos: Wong Mei Leng, técnica especialista da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

Lam Tak Chao, adjunto-técnico principal da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 4 009,00)

Anúncios

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de servi-
ços de «Operação e manutenção da Estação de Tratamento 
de Águas Residuais da Península de Macau», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016, a entidade que realiza 
o processo do concurso já prestou esclarecimentos nos termos 
do ponto 2.2 do programa do concurso, assim como esclareci-
mentos complementares correspondentes à necessidade real, 
integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 11 a 11-D, Edifício dos Correios, 10.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicações $ 920,00)

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), no Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011, para as seguintes 
vagas:

I. Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

II. Uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados no Edf. dos Correios, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, 
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報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規

定，現通過審查文件及限制性的方式，為環境保護局以行政任用

合同任用的人員進行技術稽查職程第一職階一等技術稽查一缺

的普通晉級開考。 

上述開考之通告已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號

D郵政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。投考

報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零一六年五月十七日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $2,006.00）

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同任用的人

員進行技術稽查職程第一職階一等技術稽查七缺的限制性普通

晉級開考的公告已於二零一六年五月四日第十八期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名

單已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵政大樓地下，並

於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一六年五月十九日於環境保護局

代局長 黃蔓葒

（是項刊登費用為 $920.00）

e nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços de Protec-
ção Ambiental e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, com o prazo de dez dias para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um vaga de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de fiscal técnico, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos). 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Edf. dos Correios, sito na Estrada 
de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, e nas 
páginas electrónicas da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, com o prazo de dez dias para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de 
Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Wai Man.

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada no Edf. dos Correios, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em 
Macau, e publicada na página electrónica da DSPA, a lista 
provisória dos candidatos admitidos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
sete vagas de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de fiscal técnico dos trabalhadores contratados em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Servi-
ços de Protecção Ambiental, cujo anúncio de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento 
administrativo.

 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 19 de 
Maio de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Vong Man Hung.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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運 輸 基 建 辦 公 室

名 單

運輸基建辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一

職階二等技術員（資訊範疇）一缺，以考核方式進行普通對外入

職開考，其開考通告已刊登於二零一五年十月十四日第四十一期

《澳門特別行政區公報》第二組內，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 報名表編號中文姓名 分

1.º 056 林宇滔 .......................................................72.08

2.º 043 梁偉豪 ....................................................... 70.55

3.º 029 莊永生 .......................................................70.07

4.º 048 李柏根 ....................................................... 69.62

5.º 030 余秀峰 .......................................................68.40

6.º 027 陳杰康 ....................................................... 67.80

7.º 017 龍擎峰 .......................................................66.66

8.º 025 雷嘉鳴 .......................................................65.87

9.º 052 趙承恩 ....................................................... 65.75

10.º 014 蔡聰明 .......................................................63.64

11.º 079 梁英澤 ....................................................... 61.65

12.º 020 李梓豪 .......................................................60.56

13.º 035 伍志強 ....................................................... 59.57

14.º 003 陳家寶 ....................................................... 59.37

15.º 049 黃子賢 .......................................................58.97

16.º 087 梁偉棋 ....................................................... 58.45

17.º 039 趙不同 ....................................................... 56.78

18.º 091 袁嘉俊 .......................................................56.27

19.º 074 梁偉杰 ....................................................... 55.87

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被除名的投考人：36人；

——因缺席專業面試而被除名的投考人：2人。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分而被淘汰的投考人：32人。

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Lista

Faz-se pública a lista classificativa final dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de 
Outubro de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem Boletim 
n.º

Nome em português valores

1.º 56 Lam U Tou ........................................... 72,08

2.º 43 Leong Wai Hou ................................... 70,55

3.º 29 Chong Weng Sang ............................... 70,07

4.º 48 Lei Pak Kan ......................................... 69,62

5.º 30 U Sao Fong ........................................... 68,40

6.º 27 Chan Kit Hong .................................... 67,80

7.º 17 Long Keng Fong .................................. 66,66

8.º 25 Loi Ka Meng ........................................ 65,87

9.º 52 Chio Seng Ian ...................................... 65,75

10.º 14 Choi Chong Meng ............................... 63,64

11.º 79 Leong Ieng Chak ................................. 61,65

12.º 20 Lei Chi Hou ......................................... 60,56

13.º 35 Ng Chi Keong ...................................... 59,57

14.º 03 Chan Ka Pou ........................................ 59,37

15.º 49 Huang Zixian ....................................... 58,97

16.º 87 Leong Wai Kei ..................................... 58,45

17.º 39 Chio Pat Tong ...................................... 56,78

18.º 91 Un Ka Chon ......................................... 56,27

19.º 74 Leong Wai Kit...................................... 55,87

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

— 36 (trinta e seis) candidatos excluídos por terem faltado à 
prova de conhecimentos;

— 2 (dois) candidatos excluídos por terem faltado à entrevista 
profissional.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

— 32 (trinta e dois) candidatos excluídos por terem obtido 
classificação inferior a 50 valores na prova de conhecimentos.
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根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條之規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經運輸工務司司長於二零一六年五月十一日的批示確認）

二零一六年五月九日於運輸基建辦公室

典試委員會：

主席：副主任 吳景松

正選委員：顧問高級技術員 葉頴姿

  首席技術員 梁卓文

（是項刊登費用為 $2,992.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》規定，現通過審查文件及有限制方式，為交通

事務局以行政任用合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開

考：

一、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員三缺（資訊範

疇兩缺及一般範疇一缺）；

二、高級技術員職程第一職階首席高級技術員兩缺；

三、技術員職程第一職階特級技術員一缺；

四、技術員職程第一職階首席技術員兩缺（資訊範疇一缺及

一般範疇一缺）；

五、技術員職程第一職階一等技術員四缺（資訊範疇一缺及

一般範疇三缺）；

六、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員兩缺；

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem recorrer da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso.

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Maio de 2016).

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 9 de 
Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Ng Keng Chung, coordenador-adjunto.

Vogais efectivos: Ip Weng Chi, técnica superior assessora; e

Leong Cheok Man, técnico principal.

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados por contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), para o 
preenchimento dos seguintes lugares:

1. Três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão (dois 
lugares da área de informática e um lugar da área geral), da car-
reira de técnico superior;

2. Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

3. Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
técnico;

4. Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão (um lugar da 
área de informática e um lugar da área geral), da carreira de 
técnico;

5. Quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão (um lu-
gar da área de informática e três lugares da área geral), da car-
reira de técnico;

6. Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;
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七、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員四缺；

八、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員兩

缺；

九、行政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員一

缺。

上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱，遞交報考申請表之期限為十日，自本公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計算。

二零一六年五月十七日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $2,144.00）

7. Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;

8. Dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo;

9. Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo.

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, 
os avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anúncios 
da Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na Es-
trada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados nas 
páginas electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, 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 Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 17 
de Maio de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)
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