
N.º 4 — 23-1-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1101

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
do Edifício dos Serviços de Alfândega, sita na Rua de S. Tiago 
da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Macau, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aprovados, destinados à frequência do curso de forma-
ção, com vista ao preenchimento de setenta (70) lugares de 
verificador principal alfandegário da carreira geral de base e 
de três (3) lugares de verificador principal alfandegário me-
cânico da carreira de especialistas, ambos do 1.º escalão, do 
quadro do pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega 
da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2019, nos 
termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, ou podendo, consultar a lista em causa através da 
ordem do serviço mais recente ou do website destes Serviços 
http://www.customs.gov.mo.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Serviços de Alfândega, aos 17 de Janeiro de 2019. 

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Gabinete de Comunicação 
Social publicar a listagem do apoio concedido no 4.º trimestre 
de 2018:

海 關

公 告

根據第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，經

於二零一九年一月二日第一期第二組《澳門特別行政區公報》公

佈的以考核方式進行限制性晉級開考，錄取合格者就讀培訓課

程，以填補澳門海關關員編制一般基礎職程第一職階首席關員

七十缺及專業職程第一職階機械專業首席關員三缺的准考人臨

時名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關總部大

樓行政財政廳人力資源處。各利害關係人尚可循即期海關職務

命令或網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視

為確定名單。

二零一九年一月十七日於海關

副關長 吳國慶

（是項刊登費用為 $1,496.00）

新 聞 局

名 單

為履行關於撥給私人和私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，新聞局現公佈二零一八年第四季的資助

名單：

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

受資助者

Beneficiário do apoio financeiro

批示日期

Despacho da

 autorização

撥給之金額

Montante

atribuído

目的

Finalidade

澳門新聞工作者協會 

Associação dos Trabalhadores da Comuni-

cação Social de Macau

18/10/2018 $ 113,496.00 資助澳門新聞工作者協會邀請中央媒體前駐澳

記者於2018年10月30日至11月2日來澳交流。
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二零一九年一月十六日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,813.00）

行 政 公 職 局

公 告

為確定可成為要求具有高等專科學位程度的高等課程學歷

的職程——技術員、統計技術員、翻譯員（僅第一職等）、文案

（僅第一及第二職等）及督察（第三職等或以上）的專業或職務

能力評估開考投考人的“合格”人士，而進行統一管理制度的綜

合能力評估開考（開考通告刊登於二零一八年十一月二十八日第

四十八期《澳門特別行政區公報》第二組），現根據經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，將綜合能力評估開考的

臨時名單張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下

行政公職局接待處（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時

四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年一月十八日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

受資助者

Beneficiário do apoio financeiro

批示日期

Despacho da

 autorização

撥給之金額

Montante

atribuído

目的

Finalidade

澳門新聞工作者協會 

Associação dos Trabalhadores da Comuni-

cação Social de Macau

18/10/2018 Apoio à Associação dos Trabalhadores da 

Comunicação Social para convidar os antigos 

jornalistas de OCS nacionais acreditados em 

Macau, para uma deslocação e intercâmbio em 

Macau, nos dias 30 de Outubro a 2 de Novem-

bro de 2018.

合計

Soma

$ 113,496.00

Gabinete de Comunicação Social, aos 16 de Janeiro de 2019.

O Director do Gabinete, Chan Chi Ping Victor.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifí-
cio Administração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica dos SAFP 
— http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória do concurso 
de avaliação de competências integradas do regime de gestão 
uniformizada, para apuramento dos indivíduos considerados 
«Aptos» a serem candidatos aos concursos de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais para as carreiras que 
tenham como requisitos habilitacionais a habilitação de curso 
superior de bacharelato — técnico, técnico de estatística, intér-
prete-tradutor (apenas grau 1), letrado (apenas grau 1 e grau 2) 
e inspector (grau 3 ou superior), cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, de 28 de Novembro de 2018.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 18 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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法 務 局

名 單

為履行有關撥給私人和私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，法務局現公佈二零一八年第四季度的資

助名單：

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça publicar a lista do apoio concedido no 4.º 
trimestre do ano de 2018:

受資助機構

Entidade beneficiária

批示日期

Data da 

autorização

資助金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

12/11/2018 $ 2,750.00 2018公益金百萬行。

Marcha de caridade para um milhão 2018.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 10 de Janeiro 
de 2019. 

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

二零一九年一月十日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $1,099.00）
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2018 年 12 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Dezembro de 2018
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二零一九年一月十六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 16 de Janeiro de 2019.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $259,780.00）
(Custo desta publicação $ 259 780,00)
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 026/SZVJ/2018

 «Prestação de serviços de arborização 

e manutenção da Zona Norte»

Faz-se público que, por autorização da Secretária para a 
Administração e Justiça, dada no dia 7 de Janeiro de 2019, se 
acha aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
arborização e manutenção da Zona Norte.

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

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 
horas do dia 19 de Fevereiro de 2019. Os concorrentes devem 
entregar as propostas e restantes documentos necessários no 
Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, e prestar, de acordo 
com o objecto do concurso, uma caução provisória no valor de 
$40 000,00 (quarenta mil patacas). A caução provisória deve 
ser entregue na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, por 
depósito em numerário, cheque ou garantia bancária, em nome 
do «Instituto para os Assuntos Municipais».

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2019. O IAM realizará uma sessão de esclarecimento às 
10,00 horas do dia 28 de Janeiro de 2019 no Centro de Forma-
ção do IAM.

Os respectivos documentos do concurso público podem ser 
descarregados de forma gratuita através da página electrónica 
deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Os concorrentes que 
pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima 
referidos assumem também a responsabilidade pela consulta 
de actualizações e alterações das informações na nossa página 
electrónica durante o período de entrega das propostas.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Janeiro de 
2019.

 A Administradora do Conselho de Administração do IAM, 
Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Concurso Público n.º 01/DEM/2019

Prestação de serviços de manutenção e reparação dos 

equipamentos de ar condicionado e ventilação 

dos locais sob gestão do IAM

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução: locais sob gestão do IAM.

市 政 署

公 告

第026/SZVJ/2018號公開招標

“澳門北區一帶提供綠化保養以及維護”

按照二零一九年一月七日行政法務司司長之批准，現就“澳

門北區一帶提供綠化保養以及維護”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號地下市政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二零一九年二月十九日中午十二時正。

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，並須按投標項目繳交相應的臨時保證金$40,000.00。臨時保

證金可以現金、支票或抬頭為“市政署”之銀行擔保方式，在新

馬路163號地下市政署財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年二月二十日上午十時正，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

一九年一月二十八日上午十時正，在本署培訓中心，就是次公開

競投舉辦解釋會。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.iam.gov.

mo）免費下載，如有意投標人從本署網頁下載上述文件，有責任

在提交投標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資

料。

二零一九年一月十六日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,005.00）

第01/DEM/2019號公開招標

承包市政署轄下各地點之空調及通風設備維修保養服務

1. 招標方式：公開招標。

2. 服務地點：市政署轄下各地點。
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3. 服務期：二零一九年四月一日至二零二零年十二月三十一

日。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 臨時擔保：澳門幣陸萬叁仟元正（$63,000.00），以現金或

銀行擔保在市政署財務處/出納繳交。

6. 確定擔保：擔保金額為判給總金額的百分之四。

7. 底價：不設底價。

8. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓地下，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年二月十九日，下午五時正。

9. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六樓市政署培訓及資

料儲存處。

日期及時間：二零一九年二月二十日，上午十時正。

根據第63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，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。

10. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公告刊登

之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路517號南

通商業大廈十八字樓市政署市政建設廳查閱。

按照第63/85/M號法令第十條第三款的規定，有興趣者亦可

於二零一九年二月十三日下午五時前取得招標案卷副本，每份為

澳門幣壹佰元（$100.00）。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.iam.gov.

mo）免費下載，如有意投標人從本署網頁下載上述文件，有責

任在提交投標書的期間，從本署網頁查閱倘有更新或修正等資

料。

11. 標書評核準則及其所佔之比重：

——a）投標價格（65%）；

——b）提供服務之工作計劃書，包括：保養表、公司架構、

工作人員數目、工作安排及所使用的工具等（10%）;

3. Prazo de execução: 1 de Abril de 2019 a 31 de Dezembro 
de 2020.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Caução provisória: $63 000,00 (sessenta e três mil patacas) 
e pode ser prestada por depósito em dinheiro ou por garantia 
bancária, na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assun-
tos Financeiros do IAM.

6. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

7. Preço base: não há.

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edifício Sede do IAM, até às 
17,00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2019.

9. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 
10,00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2019.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

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

O programa do concurso, o caderno de encargos e outros 
documentos complementares podem ser examinados, no Depar-
tamento de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º 
andar, Macau, durante as horas de expediente, desde o dia da 
publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do 
concurso.

As cópias do processo do concurso poderão ser solicitadas 
ao preço de $100,00 (cem patacas) por exemplar, até às 17,00 
horas do dia 13 de Fevereiro de 2019, ao abrigo do n.º 3 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M.

Os respectivos documentos do concurso público podem ser 
descarregados de forma gratuita através da página electrónica 
deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Se os concorrentes 
quiserem descarregar os documentos acima referidos, sendo 
também da sua responsabilidade a consulta de actualizações e 
alterações das informações na nossa página electrónica durante 
o período de entrega das propostas.

11. Critérios de avaliação das propostas:

a) Preço proposto — 65%;

b) Plano de trabalho de prestação de serviços, o qual inclui: 
formulário de manutenção, estrutura organizacional, número 
de funcionários, plano de trabalho e utilização de ferramenta 
— 10%;
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——c）投標者在過往維修保養同類設備的專業經驗及服務

表現，包括在市政署/民政總署，其他政府部門及私人機構的保

養服務經驗（10%）；

——d）僱用本地維修保養從業人員比例（5%）；

——e）零件更換報價表（10%）。

12. 附加的說明文件：

由二零一九年二月十三日至截標日止，投標者應前往澳門南

灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓市政署市政建設廳，以了

解有否附加之說明文件。

二零一九年一月十七日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $4,055.00）

第02/DEM/2019號公開招標

承包市政署轄下街市及熟食中心之空調及通風設備之

維修保養服務

1. 招標方式：公開招標。

2. 服務地點：市政署轄下街市及熟食中心。

3. 服務期：二零一九年四月一日至二零二零年十二月三十一

日。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 臨時擔保：澳門幣陸萬元正（$60,000.00），以現金或銀行

擔保在市政署財務處/出納繳交。

6. 確定擔保：擔保金額為判給總金額的百分之四。

7. 底價：不設底價。

8. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓地下，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年二月二十日，下午五時正。

c) Experiência e eficácia em serviços de manutenção e repara-
ção congéneres, inclui IAM/IACM, outros institutos públicos e 
particulares — 10%;

d) Proporção de número de trabalhadores residentes na 
área que irão compôr a equipa de trabalho nesta prestação de 
serviços — 5%;

e) Preço de peças sobressalentes — 10%.

12. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 
de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, 
a partir do dia 13 de Fevereiro de 2019, inclusive, e até à data 
limite para entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Janeiro de 
2019.

  O Administrador do CA para os Assuntos Municipais, Mak 
Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 4 055,00)

Concurso Público n.º 02/DEM/2019

Prestação de serviços de manutenção e reparação de ar 

condicionado e equipamento de ventilação dos mercados e 

centros de comida sob gestão do IAM 

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução: mercados e centros de comida do 
IAM.

3. Prazo de execução: 1 de Abril de 2019 a 31 de Dezembro 
de 2020.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Caução provisória: $60 000,00 (sessenta mil patacas) e 
pode ser prestada por depósito em dinheiro ou por garantia 
bancária, na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assun-
tos Financeiros do IAM.

6. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

7. Preço base: não há.

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edifício Sede do IAM, até às 
17,00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2019.
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9. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六樓市政署培訓及資

料儲存處。

日期及時間：二零一九年二月二十一日，上午十時正。

根據第63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，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。

10. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公告刊登

之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路517號南

通商業大廈十八字樓市政署市政建設廳查閱。

按照第63/85/M號法令第十條第三款的規定，有興趣者亦可

於二零一九年二月十四日下午五時前取得招標案卷副本，每份為

澳門幣壹佰元（$100.00）。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.iam.gov.

mo）免費下載，如有意投標人從本署網頁下載上述文件，有責

任在提交投標書的期間，從本署網頁查閱倘有更新或修正等資

料。

11. 標書評核準則及其所佔之比重：

a）投標價格（65%）；

b）提供服務之工作計劃書，包括：保養表、公司架構、工作

人員數目、工作安排及所使用的工具等（10%）；

c）投標者在過往維修保養同類設備的專業經驗及服務表

現，包括在市政署/民政總署，其他政府部門及私人機構的保養

服務經驗（10%）；

d）僱用本地維修保養從業人員比例（5%）；

e）零件更換報價表（10%）。

12. 附加的說明文件：

由二零一九年二月十四日至截標日止，投標者應前往澳門南

灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓市政署市政建設廳，以了

解有否附加之說明文件。

二零一九年一月十七日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $3,942.00）

9. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, 
pelas 10,00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2019.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º  63/85/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

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

O programa do concurso, o caderno de encargos e outros 
documentos complementares podem ser examinados, no De-
partamento de Edificações Municipais do IAM, sito na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 
18.º andar, Macau, durante as horas de expediente, desde o dia 
da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do 
concurso.

As cópias do processo do concurso poderão ser solicitadas 
ao preço de $100,00 (cem patacas) por exemplar, até às 17,00 
horas do dia 14 de Fevereiro  de 2019, ao abrigo do n.º 3 do ar-
tigo 10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M.

Os respectivos documentos do concurso público podem ser 
descarregados de forma gratuita através da página electrónica 
deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Se os concorrentes 
quiserem descarregar os documentos acima referidos, sendo 
também da sua responsabilidade a consulta de actualizações e 
alterações das informações na nossa página electrónica duran-
te o período de entrega das propostas.

11. Critérios de avaliação das propostas:

a) Preço proposto — 65%;

b) Plano de trabalho de prestação de serviços, o qual inclui: 
formulário de manutenção, estrutura organizacional, número 
de funcionários, plano de trabalho e utilização de ferramenta 
— 10%;

c) Experiência e eficácia em serviços de manutenção e repa-
ração congéneres, inclui IAM/IACM, outros institutos públi-
cos e particulares — 10%;

d) Proporção de número de trabalhadores residentes na área 
que irão compôr a equipa de trabalho nesta prestação de servi-
ços — 5%;

e) Preço de peças sobressalentes — 10%.

12. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 
de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, 
Macau, a partir do dia 14 de Fevereiro de 2019, inclusive, e até 
à data limite para entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Janeiro de 
2019.

O Administrador do CA para os Assuntos Municipais, Mak 
Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 3 942,00)
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通 告

第02/VPD/2019號批示

本人行使第01/PCA/2019號批示賦予本人的職權，作出本

批示。

一、在有關職責範圍內，將第01/P CA/2019號批示第一款

（十四）及（十五）項的職權轉授予衛生監督廳田紀洋廳長。

二、經本人預先許可後，上款的職權可轉授。

三、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收

回權和監管權，也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批

示。

四、追認獲轉授權人自二零一九年一月一日起在轉授權範圍

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。

二零一九年一月十五日於巿政署

市政管理委員會副主席 李偉農

（是項刊登費用為 $1,382.00）

法 務 公 庫

名 單

為履行有關撥給私人和私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，法務公庫現公佈二零一八年第四季度的

資助名單：

Aviso

Despacho n.º 02/VPD/2019 

No uso das competências que me foram conferidas pelo Des-
pacho n.º 01/PCA/2019, determino:

1. Subdelego no chefe do Departamento de Inspecção e Sa-
nidade, Albino de Campos Pereira, no âmbito das respectivas 
incumbências, as competências previstas nas alíneas 14) e 15) 
do n.º 1 do Despacho n.º 01/PCA/2019.

2. As competências mencionadas no número anterior podem 
ser subdelegadas com a prévia autorização do signatário.

3. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais (CA) do Instituto para os Assuntos 
Municipais, do seu presidente ou dos outros membros, nem 
prevalece sobre despachos da mesma natureza que tenham por 
objecto matéria específica.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
conformes com a presente subdelegação, desde 1 de Janeiro de 
2019.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 15 de Janeiro de 
2019.

O Vice-Presidente do CA, Lei Wai Nong. 

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Cofre dos Assuntos de Jus-
tiça publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do 
ano de 2018:

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Data de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門普法協會

Associação da Promoção do Direito de 

Macau

30/1/2018 $ 30,000.00 資助出版《澳門普法月刊》的經費。

Atribuição de subsídio para publicação de 

«Revista mensal de divulgação jurídica de 

Macau».

澳門刑事法研究會

Associação de Estudo de Direito Criminal 

de Macau

31/7/2018 $ 100,000.00 資助舉辦“兩岸四地刑事法論壇”的部份經費。

Atribuição de subsídio para despesas de alo-

jamento em hotéis resultante da realização do 

seminário international «Fórum sobre Direito 

Criminal da RPC, Taiwan, Hong Kong e Ma-

cau».
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二零一九年一月十五日於法務公庫

主席 劉德學

（是項刊登費用為 $2,164.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

茲公佈，港務局退休熟練助理員胡榕深之遺孀劉美寶現向

本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取該

項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計

三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何

異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一九年一月十七日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $986.00）

經 濟 局

公 告

為便利市民繳付費用，根據十二月十三日第97/99/M號法令

核准的《工業產權法律制度》第三十八條第一款的規定，本局的

Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 15 de Janeiro de 2019.

O Presidente, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Lao Mei Pou, viúva de Vu Iong Sam, que 
foi auxiliar qualificado, aposentado, da Capitania dos Portos, 
tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo 
mesmo, devem todos os que se julgam com direito à percepção 
da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo 
de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito 
no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a 
pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 17 de Janeiro de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Ermelinda M.C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Com o objectivo de facilitar o pagamento das taxas por parte 
dos cidadãos, conforme estipulado no n.º 1 do artigo 38.º do 
«Regime Jurídico da Propriedade Intelectual», aprovado pelo 

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Data de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門法學研究生協會

Associação dos Estudantes de Pós-Graduação 

em Direito de Macau

31/8/2018 $ 80,000.00 資助舉辦“第八屆《粵澳合作框架協議》與澳門

特區法律問題前瞻”研討會經費、出版第十七期

《澳門法學研究》經費及第二期《「一帶一路」

比較法問題探索》經費。

Atribuição de subsídio para despesas do semi-

nário do 8.º «Acordo-quadro para a coopera-

ção entre Kuong Tong e Macau e perspectivas 

sobre a problemática jurídica de Macau», publi  -

cação da 17.ª edição de «Estudo de Direito de 

Macau» e da 2.ª edição de «Estudo da proble-

mática de Direito Comparado de ‘Uma Faixa, 

Uma Rota’».
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工業產權申請得以澳門通手機版電子錢包（MPay）進行金額不超

過澳門幣一千元的繳付。

本公告自公佈翌日起生效。

二零一九年一月十六日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $1,020.00）

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, o pagamento da 
taxa dos pedidos relativos à propriedade intelectual destes Ser-
viços, pode ser efectuado com a carteira electrónica (MPay) da 
aplicação de telemóvel do «Macau Pass», até ao montante de 
$ 1 000,00 (mil patacas).

O presente anúncio entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 16 de Janeiro de 
2019.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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Aviso

No uso do poder de fiscalização conferido pela alínea 2) do n.º 1 
e n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006 — 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017, a Direc-
ção dos Serviços de Finanças (DSF) publicou as «Orientações 
sobre a Prevenção e Repressão dos Crimes de Branqueamento 
de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo para Auditores, 
Contabilistas e Consultores Fiscais» revistas (de ora em diante 
denominadas por Orientações). 

Em 2017, o Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de 
Capitais (APG) apresentou diversas sugestões sobre a revisão das 
medidas de implementação da Região Administrativa Es-
pecial de Macau do combate ao branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo. Para efeito de aperfeiçoar os pro-
cedimentos com que os auditores, contabilistas e consultores 
fiscais deverão cumprir aquando do exercício dos seus deveres, 
assim como para ir ao encontro dos requisitos constantes das 
normas internacionais, a Comissão de Registo dos Auditores e 
dos Contabilistas procedeu à revisão das mencionadas Orien-
tações.

As Orientações anexas ao presente Aviso entram em vigor 
no dia 31 de Janeiro de 2019, ficando revogadas, a partir da 
mesma data, as orientações anexas ao aviso datado de 18 de 
Fevereiro de 2016.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 15 de Janeiro de 
2019.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

––––––––––

Orientações sobre a prevenção e repressão dos crimes de 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 

para auditores, contabilistas e consultores fiscais

1. Introdução

1.1 A fim de prevenir e reprimir os crimes de branquea-
mento de capitais e de financiamento ao terrorismo, foram 
promulgadas as Leis n.º 2/2006, (Prevenção e repressão do 
crime de branqueamento de capitais) e n.º 3/2006 (Prevenção e 
repressão do crime de financiamento ao terrorismo), alteradas 
pela Lei n.º 3/2017, e o Regulamento Administrativo n.º 7/2006 
(Medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento 
de capitais e de financiamento ao terrorismo), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 17/2017.

1.2 Quando intervenham ou assistam, a título profissional, nas 
operações enumeradas na alínea 5) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006, 
alterada pela Lei n.º 3/2017, ou preparem ou efectuem opera-
ções para um cliente no âmbito das actividades enunciadas na 
alínea 6) do mesmo preceito, os auditores de contas, contabi-
listas e consultores fiscais devem cumprir com os deveres de 
natureza preventiva. As presentes orientações destinam-se a 
concretizar os pressupostos a que se referem o n.º 1 do artigo 3.º 
e o artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017, bem como 
a sistematizar os procedimentos para o cumprimento dos deve-
res estabelecidos no artigo 7.º da Lei n.º 2/2006, no artigo 11.º 
da Lei n.º 3/2006, alteradas pela Lei n.º 3/2017, e nos artigos 3.º 
a 8.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 17/2017.

通 告

財政局行使經第17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政

法規第二條第一款（二）項及第二款賦予的監察權，公佈經修訂

之《有關核數師、會計師及稅務顧問預防及遏止清洗黑錢及資助

恐怖主義犯罪之指引》（下稱《指引》）。

2017年，亞太區打擊清洗黑錢組織（A P G）對澳門特別行

政區打擊清洗黑錢及恐怖主義融資的執行措施提出若干修訂建

議。為完善核數師、會計師和稅務顧問履行義務時須遵守的程

序，以符合國際標準之要求，核數師暨會計師註冊委員會修訂了

《指引》。

附於本通告之指引自二零一九年一月三十一日起生效，並同

時廢止一零一六年二月十八日通告所附之指引。

二零一九年一月十五日於財政局

局長 容光亮

––––––––––

有關核數師、會計師和稅務顧問

預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引

1. 前言

1.1 就預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪，頒佈了經

第3/2017號法律修改的第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢

犯罪》及第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》，以及經

第17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政法規《清洗黑錢及

資助恐怖主義犯罪的預防措施》。

1.2 核數師、會計師和稅務顧問在從事本身職業時，如參與

或輔助進行經第3/2017號法律修改的第2/2006號法律第六條第

（五）項的活動，又或為某客戶準備進行或實際進行同一條第

（六）項的活動時，必須履行預防性義務。本指引旨在落實經

第17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政法規第三條第一

款及第七條的前提條件，以及訂定履行經第3/2017號法律修改

的第2/2006號法律第七條、第3/2006號法律第十一條，及經第

17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政法規第三條至第八條

所定的義務時須遵守的程序。



N.º 4 — 23-1-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1219

2. 一般規定

2.1 當核數師、會計師及稅務顧問在從事本身職業，參與或

輔助進行以下活動，必須履行第2.3項的義務。

2.1.1 買賣不動產；

2.1.2 管理客戶的款項、有價證券或其他資產；

2.1.3 管理銀行帳戶、儲蓄帳戶或有價證券帳戶；

2.1.4 籌措用作設立、經營或管理公司的資金；

2.1.5 設立、經營或管理法人或無法律人格的實體，又或買

賣商業實體。

2.2 當核數師、會計師及稅務顧問在以下業務範圍內為某客

戶準備進行或實際進行有關活動時，也須履行第2.3項所指的義

務：

2.2.1 以代辦人身份設立法人；

2.2.2 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；

2.2.3 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；

2.2.4 作為信託基金或機構的管理人；

2.2.5 在損益歸他人的情況下，以股東身份參與活動；

2.2.6 進行必要措施，使第三人以第2.2.2、2.2.4或2.2.5項所

指方式行事。

2.3 核數師、會計師及稅務顧問須履行以下義務：

2.3.1 對合同訂立人及客戶採取客戶盡職審查措施，包括識

別和核實身份的義務；

2.3.2 採取偵測清洗黑錢及資助恐怖主義可疑活動的適當措

施；

2.3.3 拒絕進行有關活動，如不獲提供為履行上述兩項所定

義務屬必需的資料；

2.3.4 在合理期間保存涉及履行第2.3.1及2.3.2項所定義務

的文件；

2. Disposições gerais

2.1 Os auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais 
estão obrigados ao cumprimento dos deveres previstos no pará-
grafo 2.3 quando intervenham ou assistam, a título profissional, 
nas seguintes operações:

2.1.1 Compra e venda de imóveis;

2.1.2 Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos 
dos clientes;

2.1.3 Gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores 
mobiliários;

2.1.4 Organização de contribuições destinadas à criação, ex-
ploração ou gestão de sociedades;

2.1.5 Criação, operação e gestão de pessoas colectivas ou 
entidades sem personalidade jurídica, e compra e venda de en-
tidades comerciais.

2.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
igualmente cumprir com os deveres previstos no parágrafo 2.3 
quando preparem ou efectuem operações para um cliente no 
âmbito das seguintes actividades:

2.2.1 Actuação como agentes na constituição de pessoas 
colectivas;

2.2.2 Actuação como administradores ou secretários de uma 
sociedade, associado ou titular de posição semelhante em rela-
ção a outras pessoas colectivas;

2.2.3 Fornecimento de sede social, endereço comercial, 
endereço postal ou administrativo a uma sociedade ou a qual-
quer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personalidade 
jurídica;

2.2.4 Actuação como administrador de um trust;

2.2.5 Intervenção como accionista por conta de outra pessoa;

2.2.6 Realização das diligências necessárias para que outra 
pessoa actue nos termos previstos nos parágrafos 2.2.2, 2.2.4 e 
2.2.5.

2.3 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais são obri-
gados a cumprir com os seguintes deveres:

2.3.1 Adoptar medidas de diligência, incluindo o dever de 
identificação e de verificação da identidade em relação aos con-
tratantes e clientes;

2.3.2 Adoptar medidas adequadas à detecção de operações 
suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo;

2.3.3 Recusar a realização de operações, quando não seja 
prestada a informação necessária ao cumprimento dos deveres 
previstos nos parágrafos 2.3.1 e 2.3.2;

2.3.4 Conservar, por um período de tempo razoável, os do-
cumentos relativos ao cumprimento dos deveres previstos nos 
parágrafos 2.3.1 e 2.3.2;
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2.3.5 舉報有跡象顯示有人實施清洗黑錢及資助恐怖主義犯

罪的活動或實施未遂的有關活動，不論其金額為何；

2.3.6 與所有具預防和遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪職

權的當局合作。

3. 評估風險及採取風險為本之原則

3.1 核數師、會計師及稅務顧問應採取適當步驟，以識別及

評估其洗錢和恐怖融資風險（包括按照客戶、國家或地區、以及

產品、服務、交易或交付渠道等方面），並且應該：

3.1.1 保存評估記錄；

3.1.2 在確定整體風險水平及採取相應緩解措施時，應考慮

所有相關風險因素；

3.1.3 定期更新評估結果；

3.1.4 設立有效機制向有權限之機關提供風險評估的資料。

3.2 核數師、會計師及稅務顧問應：

3.2.1 制定政策、控制措施和程序，並經由高級管理層批准，

以便管理及減低已識別的風險。

3.2.2 監察控制措施的執行情況，並在必要時加強控制措

施；

3.2.3 如識別的風險為較高時，應採取強化的措施管理及減

低風險。

3.3 在評估風險時，核數師、會計師及稅務顧問應考慮所有

相關的風險因素，以確定整體風險水平及採取適當的減低風險

措施，亦可以就各種風險因素的類型和水平而採取不同程度的

措施。（例如，在特定情況下，可以在接受客戶時採取一般盡職

審查，但在持續監察時採取強化的盡職審查，反之亦然。）

3.4 核數師、會計師及稅務顧問應識別及評估可能由以下列

情況帶來的洗錢和恐怖融資風險：

3.4.1 發展新產品、新業務及新交付機制；

3.4.2 在新業務和現有業務中引進新技術或研發中技術。

2.3.5 Participar as operações suspeitas ou tentativas de con-
cretização de operações, que indiciem a prática do crime de 
branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo, 
independentemente do seu valor;

2.3.6 Colaborar com todas as autoridades com competência 
na prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de ca-
pitais e de financiamento ao terrorismo.

3. Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem ba-
seada no risco

3.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais são obri-
gados a adoptar as medidas adequadas para identificar e ava-
liar os respectivos riscos de BC/FT (risco de cliente, risco-país 
ou risco geográfico; e factores de risco associados ao produto, 
serviço, operação e canal de distribuição). Nomeadamente, são 
obrigados a:

3.1.1 Documentar as respectivas avaliações dos riscos;

3.1.2 Considerar todos os factores de risco relevantes antes 
de determinar o nível de risco global e o nível adequado e tipo 
de medidas de atenuação a aplicar;

3.1.3 Manter essas avaliações actualizadas;

3.1.4 Dispor de mecanismos eficazes para comunicar a infor-
mação sobre a avaliação dos riscos às autoridades competentes.

3.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais são obri-
gados a:

3.2.1 Dispor de políticas, controlos e procedimentos, apro-
vados pela alta direcção, que lhes permitam gerir e atenuar os 
riscos identificados;

3.2.2 Acompanhar a aplicação desses controlos, reforçando-os 
se necessário; e

3.2.3 Adoptar medidas reforçadas para gerir e atenuar os riscos, 
logo que sejam identificados riscos mais elevados.

3.3 Quando da avaliação dos riscos, todos os factores de 
risco relevantes devem ser tomados em linha de conta antes 
de determinar o nível de risco global e o nível adequado das 
medidas de atenuação a aplicar. Os auditores, contabilistas e 
consultores fiscais podem diferenciar o âmbito destas medidas, 
dependendo do tipo e do nível dos vários factores de risco (por 
exemplo, numa situação específica podem aplicar medidas de 
diligência normais aquando da aceitação de um cliente, mas 
medidas de diligência reforçadas no acompanhamento contínuo, 
ou vice-versa).

3.4 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
identificar e avaliar os riscos de branqueamento de capitais e 
de financiamento ao terrorismo que possam surgir em relação:

3.4.1 Ao desenvolvimento de novos produtos, novos serviços 
e novos mecanismos de distribuição;

3.4.2 Ao uso de tecnologias novas ou em desenvolvimento 
relacionadas com novos produtos ou com produtos preexistentes.
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4. 內部控制

4.1 核數師、會計師及稅務顧問實施的反洗錢和反恐怖融資

方案，應考慮其洗錢和恐怖融資風險及業務規模，並包括以下內

部制度、程序和控制措施：

4.1.1 合規管理制度，尤其於管理層任命一名合規主任；

4.1.2 員工甄選措施以確保錄用高水準的員工；

4.1.3 持續的員工培訓計劃；

4.1.4 獨立審核職能以測試系統的有效性。

4.2 倘核數師、會計師及稅務顧問是集團的一部分，集團應

有適用於整個集團的反洗錢和反恐怖融資方案，包括相關信息

共享制度和程序1。此外，對於集團的海外分支機構或附屬機構，

若集團本地的反洗錢和反恐怖融資最低要求比所在國更嚴格，

集團應要求其海外分支機構或附屬機構採用與本地一致的反洗

錢和反恐怖融資方案。

4.3 第4.1.1項所指的合規主任應在組織架構內處於資深的

管理層，其職責是執行、協調及跟進有關反洗錢及資助恐怖主義

之事宜，包括：

4.3.1 負責處理內部報告，並在需要時向金融情報辦公室舉

報；

4.3.2 持續查核內部制度和程序是否足夠，以確保符合有關

法規及指引的要求。

4.4 以個人名義執業且沒有聘用任何員工之人士，應履行合

規主任的職責。

5. 客戶盡職審查及偵測可疑活動的措施

5.1 核數師、會計師及稅務顧問不得與匿名或明顯以虛假姓

名的客戶有業務關係。

–––––––
1 在不妨礙其他法律義務的前提下，無論何時，倘發生以下情況，則

需考慮在集團內部分享經濟活動的相關信息：在對財務交易或相關

經濟活動進行風險分析時，識別有關洗錢或資助恐怖主義的新方法

或個案特徵，而這項新方法或個案特徵又與整個集團的風險管理具

有相關性；甚至，有關交易已被舉報為可疑交易。

4. Controlos internos

4.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
implementar programas de combate ao BC/FT, adequados 
ao risco de BC/FT e à dimensão da actividade comercial em 
questão, e que incluam as seguintes políticas, procedimentos e 
controlos:

4.1.1 Dispositivos de controlo de conformidade, nomeada-
mente a designação de um responsável ao nível da direcção;

4.1.2 Procedimentos de averiguação que garantam critérios 
exigentes na contratação dos empregados;

4.1.3 Um programa contínuo de formação dos empregados; e

4.1.4 Um dispositivo de controlo interno independente para 
testar o sistema.

4.2 Se o auditor, contabilista e consultor fiscal pertencerem a 
um grupo económico, o grupo deveria ser capaz de implemen-
tar programas de combate ao BC/FT ao nível do grupo, no-
meadamente políticas e procedimentos para a troca de infor-
mação sobre BC/FT1 . No caso de sucursais e filiais do grupo 
situadas no estrangeiro, deve assegurar-se que aquelas aplicam 
medidas ABC/CFT em conformidade com as obrigações 
do país de origem, se as obrigações mínimas em matéria de 
ABC/CFT do país de acolhimento forem menos rigorosas do 
que no país de origem.

4.3 O responsável referido no parágrafo 4.1.1 deveria ocupar 
um lugar de direcção elevado na estrutura da organização, e é 
responsável por executar, coordenar e acompanhar as activida-
des contra o BC/FT, nomeadamente:

4.3.1 O tratamento dos relatórios internos, e, quando ne-
cessário, a entrega de relatórios ao Gabinete de Informação 
Financeira;

4.3.2 O acompanhamento contínuo da adequação das polí-
ticas e procedimentos internos, para garantir que as mesmas 
cumprem com os requisitos impostos nos regulamentos e 
orientações relevantes.

4.4 O profissional que exerça a profissão individualmente e 
que não disponha de empregados desempenha, ele próprio, o 
papel de responsável.

5. Dever de diligência relativo à clientela e medidas para 
detectar operações suspeitas

5.1 Os auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais 
não devem manter relações de negócio com clientes anónimos 
ou sob nome fictício.

–––––––
1 Sempre que houver uma análise de risco de transacções financeiras 

ou das respectivas actividades económicas, e essa análise de risco 

determine a identificação de uma nova forma de metodologia ou 

de tipologia da comissão dos crimes de branqueamento de capitais 

ou de financiamento ao terrorismo, que seja relevante em termos 

de gestão de risco no contexto do grupo, e ainda que, nessa medida, 

a referida transacção tenha sido reportada como uma operação 

suspeita, essa informação pode ser partilhada entre as entidades do 

mesmo grupo, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações 

legais.
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5.2 核數師、會計師及稅務顧問應對客戶或實益擁有人的身

份進行盡職審查。有關措施如下：

5.2.1 透過可靠及獨立來源的文件、數據或資料，識別及核

實客戶的身份；

5.2.2 透過合理的措施，識別及核實實益擁有人的身份，使

核數師、會計師及稅務顧問知悉誰是實益擁有人。就法人及法律

安排而言，核數師、會計師及稅務顧問應了解其擁有權及控制權

結構；

5.2.3 了解與客戶之間所建立之業務關係的目的及預期性

質，並索取相關資料；

5.2.4 在維持業務關係期間持續進行盡職審查，以確保已進

行的交易與核數師、會計師及稅務顧問對客戶或實益擁有人、其

業務及風險狀況的認識相符，並在需要時，查核資金來源。

5.3 當進行第5.2.1及5.2.2項的客戶盡職審查措施時，核數

師、會計師及稅務顧問應核實任何聲稱客戶代理人的授權，並識

別和核實代理人的身份。

個人客戶

5.4 核數師、會計師及稅務顧問應訂立有效程序，就個人客

戶及（或）實益擁有人的身份取得可靠的證據，包括有關人士的

姓名、身份證明文件類別、編號及發出日期、永久居所地址、聯

絡電話、出生日期、國籍，職業及職業住所地址等等。

對法人及法律安排的客戶盡職審查

5.5 對法人或法律安排進行客戶盡職審查時，核數師、會計

師及稅務顧問應識別及核實其身份，了解其業務性質及控制權

結構。

5.6 若客戶是法人或法律安排，核數師、會計師及稅務顧問

應透過以下資料識別和核實客戶身份：

5.6.1 名稱、法律形式及成立的證明文件；

5.6.2 約束法人或法律安排權力的規管文件（如公司章

程），以及在法人和法律安排中擔任高級管理職位的相關人士的

姓名；

5.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
adoptar medidas de diligência (CDD) no que respeita à identi-
dade dos clientes e beneficiários efectivos. As medidas a adop-
tar são as seguintes:

5.2.1 Identificar o cliente e verificar a sua identidade através 
de documentos, dados e informações de origem credível e in-
dependente;

5.2.2 Identificar o beneficiário efectivo e adoptar medidas 
adequadas para verificar a sua identidade, de tal forma que o 
auditor, contabilista e consultor fiscal obtenha um conheci-
mento satisfatório sobre a identidade do beneficiário efectivo. 
No que respeita às pessoas colectivas e entidades sem persona-
lidade jurídica, isto deve incluir a compreensão da estrutura de 
propriedade e de controlo do cliente.

5.2.3 Compreender e obter informação sobre o objecto e a 
natureza da relação de negócio.

5.2.4 Manter uma vigilância contínua sobre a relação de 
negócio e examinar atentamente as operações realizadas no 
decurso dessa relação, para assegurar que essas operações são 
consistentes com o conhecimento que o auditor, contabilista 
ou consultor fiscal tem do cliente, dos seus negócios, e do seu 
perfil de risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos.

5.3 Ao dar cumprimento às medidas CDD especificadas ao 
abrigo dos parágrafos 5.2.1 e 5.2.2, os auditores, contabilistas e 
consultores fiscais devem verificar se a pessoa que declara agir 
em nome do cliente está habilitada para o efeito, e procurar 
identificar e verificar a identidade dessa pessoa.

Pessoas singulares

5.4 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
instituir procedimentos efectivos para a obtenção de provas 
fiáveis sobre a identidade de clientes que sejam pessoas singu-
lares e/ou beneficiários efectivos, incluindo a obtenção de in-
formações sobre o nome, tipo e número do documento de iden-
tificação e data da respectiva emissão, o endereço de residência 
permanente, os números de contacto, a data de nascimento, a 
nacionalidade, e a profissão e o domicílio profissional.

Medidas de CDD relativas a pessoas colectivas e entidades 
sem personalidade jurídica

5.5 Ao executar medidas de CDD em relação a clientes que 
sejam pessoas colectivas ou entidades sem personalidade ju-
rídica, os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
identificar e verificar o cliente e compreender a natureza da 
sua actividade, e a sua estrutura proprietária e de controlo.

5.6 No que se refere a clientes que são pessoas colectivas ou 
entidades sem personalidade jurídica, os auditores, contabilis-
tas e consultores fiscais devem identificar o cliente e verificar a 
sua identidade, através das seguintes informações:

5.6.1 Nome, forma jurídica e prova de existência;

5.6.2 Disposições que regulam e vinculam uma pessoa colec-
tiva ou entidade sem personalidade jurídica (por exemplo, os 
estatutos sociais da sociedade), bem como os nomes das pes-
soas relevantes que detêm um cargo nos quadros superiores de 
uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica;
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5.6.3 註冊地址，如果當註冊地址與主要經營地地址不一致

時，其主要經營地地址。

5.7 核數師、會計師及稅務顧問應透過以下資料識別和採取

合理措施核實實益擁有人的身份：

5.7.1 對於法人：

5.7.1.1 擁有法人的最終控股權的自然人（如有，因股權可能

非常分散以致沒有任何人，無論是個人還是多人總和起來，能夠

通過所有權來控法人或法律安排）；

5.7.1.2 若對第5.7.1.1項擁有控股權益的人是否實益擁有人

存在疑問，或者在沒有自然人通過股權來實行控制的情況下，應

通過其他方式識別對法人或法律安排行使控制權的自然人（如

有）；

5.7.1.3 當符合第5.7.1.1或5.7.1.2項兩種情況的自然人都不

存在時，應識別和採取合理措施核實擔任高級管理層的自然人

的身份。

5.7.2 對於法律安排：

5.7.2.1 信託——識別信託委託人、受託人、保護人（如有）、

受益人或受益人類別、或其他行使最終有效控制權的自然人的

身份；

5.7.2.2 其他形式的法律安排——具有同等或相近職位的人

士的身份。

5.8 當客戶或控股權所有人是在證券交易所上市的公司並受

到交易所或法規的要求，對受益所有權要有充分且透明的披露，

又或者是這些公司擁有多數股權的子公司，則不需要識別和核

實其股東或實益擁有人的身份。

核實的時間

5.9 核數師、會計師及稅務顧問應在建立業務關係或辦理偶

然業務之前或期間，核實客戶和實益擁有人的身份；或者在以下

情況下可以在建立業務關係之後再完成核實工作：

5.9.1 事後核實是合理的可行情況；

5.9.2 有必要不打斷正常的業務運作；

5.6.3 Morada da sede social e, caso seja diferente, um dos 
principais locais de actividade profissional.

5.7 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
identificar e adoptar medidas razoáveis para verificar a identi-
dade dos beneficiários efectivos através das seguintes informa-
ções:

5.7.1 No caso de pessoas colectivas:

5.7.1.1 A identidade das pessoas singulares (se aplicável — 
visto que a participação no capital pode ser de tal forma diver-
sificada que não existam pessoas singulares (quer actuem por 
conta própria ou em conjunto) que exercem o controlo de uma 
pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica atra-
vés da sua participação) que, em última instância, detêm uma 
participação de controlo numa pessoa colectiva;

5.7.1.2 Nos casos em que, após a aplicação do parágrafo 5.7.1.1, 
existam dúvidas sobre o facto de saber se as pessoas que detêm 
uma participação de controlo são os beneficiários efectivos ou 
caso nenhuma pessoa singular exerça o controlo através de 
uma participação, a identidade das pessoas singulares (se apli-
cável) que exercem o controlo da pessoa colectiva ou entidade 
sem personalidade jurídica através de outros meios.

5.7.1.3 Caso não seja identificada qualquer pessoa singular 
no quadro da implementação dos parágrafos 5.7.1.1 ou 5.7.1.2, 
os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem identi-
ficar e adoptar medidas razoáveis para verificar a identidade 
da pessoa singular pertinente que detém o cargo de dirigente 
principal.

5.7.2 No caso de entidades sem personalidade jurídica:

5.7.2.1 Fundos fiduciários (trusts) — a identidade do funda-
dor, administrador(es), curador (se aplicável), beneficiários ou 
categoria de beneficiários, e qualquer outra pessoa singular 
que detenha o controlo final do fundo fiduciário;

5.7.2.2 Outros tipos de entidades sem personalidade jurídica 
— a identidade das pessoas que detêm cargos equivalentes ou 
análogos.

5.8 Nos casos em que o cliente ou o proprietário de uma par-
ticipação de controlo seja uma sociedade cotada num mercado 
bolsista e sujeita a deveres de informação que visam garantir 
uma transparência adequada dos beneficiários efectivos, ou é 
uma filial maioritária dessa sociedade, não é necessário identi-
ficar nem verificar a identidade de nenhum dos accionistas ou 
beneficiários efectivos dessas sociedades.

Momento da verificação

5.9 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais estão 
obrigados a verificar a identidade do cliente e do beneficiário 
efectivo, antes ou durante o estabelecimento de uma relação 
de negócio ou quando realizem operações com clientes ocasio-
nais; ou (se permitido) poderão completar a verificação após o 
estabelecimento da relação de negócio, desde que:

5.9.1 esta ocorra o mais brevemente possível;

5.9.2 seja essencial não interromper o desenrolar normal da 
relação negocial; e
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5.9.3 有效地管理了洗錢和恐怖融資風險。

5.10 當存在客戶可以在核實身份之前便利用業務關係的情

況時，核數師、會計師及稅務顧問應採取風險管理程序。

現有客戶

5.11 核數師、會計師及稅務顧問應基於重要性和風險原則，

對現有客戶進行客戶盡職審查；並考慮有否以及何時進行盡職

審查，及所收集數據的充分性的基礎上，在適當的時候對現有業

務關係開展盡職審查。

強化客戶盡職審查措施

5.12 當洗錢和恐怖融資風險較高時，應採取强化的客戶盡

職審查措施。潛在高風險情況的例子包括：

5.12.1 非直接會面的客戶；

5.12.2 非本地居民的客戶；

5.12.3 大額現金交易；

5.12.4 結構複雜的法人或法律安排；

5.12.5 在異常情況下開展的業務（例如與客戶的地理距離

特別遠，且未能作出合理解釋）；

5.12.6 來自高風險國家的客戶。

5.13 對高風險業務關係採取的强化客戶盡職審查措施包

括：

5.13.1 索取關於客戶的額外資料，包括客戶身份及業務背

景、建立之業務關係的目的、資金或財富來源等；

5.13.2 更頻密更新客戶及實益擁有人的資料；

5.13.3 就建立或延續業務關係徵求高層管理人員批准；

5.13.4 透過增加監察措施的數量及監察次數，及篩選出需

要進一步審查的交易模式，對業務關係執行更嚴格的盡職審查

措施；

5.13.5 要求客戶以其在有實施盡職審查措施之銀行開設的

帳戶支付首筆款項。

5.9.3 os riscos de BC/FT sejam geridos de modo eficaz.

5.10 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais estão 
obrigados a adoptar procedimentos de gestão de risco em rela-
ção às situações em que um cliente pode beneficiar da relação 
de negócio antes da verificação da identidade.

Clientes existentes

5.11 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais estão 
obrigados a aplicar as exigências CDD aos actuais clientes, 
segundo a relevância da operação e do risco, e às relações ne-
gociais existentes, sempre que o considerem oportuno, tendo 
em conta anteriores medidas CDD, o momento em que foram 
aplicadas e a pertinência dos dados obtidos.

Medidas de CDD reforçadas

5.12 Existem circunstâncias em que o risco de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo é mais eleva-
do, devendo ser aplicadas medidas CDD reforçadas. Entre os 
exemplos de situações com um risco potencialmente mais 
elevado contam-se:

5.12.1 Clientes não fisicamente presentes;

5.12.2 Clientes não residentes;

5.12.3 Avultadas transacções em dinheiro;

5.12.4 Pessoas colectivas e entidades sem personalidade jurí-
dica com uma estrutura complexa;

5.12.5 A relação de negócio decorre em circunstâncias invul-
gares (por exemplo, uma distância geográfica inexplicada entre 
o próprio e o cliente);

5.12.6 Clientes oriundos de países de elevado risco.

5.13 Entre os exemplos de medidas CDD reforçadas que 
poderiam ser aplicadas às relações de negócios que apresen-
tam um risco mais elevado contam-se os seguintes:

5.13.1 A obtenção de informações adicionais sobre o cliente, 
incluindo a respectiva identidade e percurso profissional, a 
natureza da relação de negócio, a origem dos fundos ou a origem 
do património, etc;

5.13.2 A actualização mais regular da informação do cliente 
e beneficiário efectivo;

5.13.3 A obtenção da autorização da alta direcção para iniciar 
ou continuar a relação de negócio;

5.13.4 A implementação de um acompanhamento reforçado 
da relação de negócio, através do aumento do número e da fre-
quência dos controlos e a selecção de tipos de operações que 
necessitam de um exame aprofundado;

5.13.5 O exigir que o primeiro pagamento seja efectuado 
através de uma conta aberta em nome do cliente a partir de um 
outro banco sujeito a normas de diligência semelhantes.
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政界人士

5.14 外地政界人士是指在澳門以外的國家或地區2，目前或

以往曾經擔任重要公職的人士，例如國家或政府機關元首、資深

政治家、高級政府官員、高級司法人員或軍官，國有企業高級行

政人員及重要政黨人員等。此定義不涵蓋上述類別的中級或初

級人員。

5.15 除了執行一般的客戶盡職審查措施，核數師、會計師及

稅務顧問在進行涉及外地政界人士（不論是客戶或實益擁有人）

的交易時應：

5.15.1 建立相應的風險管理系統，以確定客戶或實益擁有人

是否外地政界人士；

5.15.2 取得更高管理層的批准開設（或繼續保持現有客戶關

係）業務關係；

5.15.3 採取合理措施以確定財富和資金的來源；

5.15.4 對業務關係採取強化的持續監察。

5.16 核數師、會計師及稅務顧問應採取合理措施，以確定客

戶或實益擁有人是否本地政界人士或已被某國際組織賦予重要

職能的人士（例如理事長、副理事長或理事會成員）。如果與這

些人士的業務關係被評定為高風險，第5.15.2，5.15.3及5.15.4項

所指的措施同樣適用。

5.17 對所有類別政界人士的審查要求需延伸至其家人或有

密切聯繫人士。

高風險國家或地區

5.18 就那些沒有適當規則及措施以打擊洗錢及資助恐怖主

義的國家和地區，財務行動特別組織（Financial Action Task 

Force，簡稱FAT F，http://www.fatf-gaf i.org）及亞太區反洗

黑錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱

APG，http://www.apgml.org）把這些國家及地區列入“公開聲

明”中，並於其網站公佈，並定期檢討被列入“公開聲明”名單的

國家或地區的情況。

–––––––

2 為執行第5.14項至第5.17項的規定，本地政界人士僅指澳門之政界人

士。來自中國其他地區的政界人士視為外地政界人士。

Pessoas politicamente expostas

5.14 Pessoas politicamente expostas são indivíduos a quem 
estão ou foram cometidas funções públicas proeminentes por 
um país ou jurisdição estrangeiro que não Macau2, como, 
por exemplo, Chefe de Estado ou de Governo, altos quadros 
políticos, altos cargos governamentais, judiciais ou militares, 
altos quadros de empresas públicas e funcionários importantes 
de partidos políticos. A definição de pessoas politicamente 
expostas não é aplicável a indivíduos em posições ou catego-
rias intermédias ou mais baixas do que as atrás mencionadas.

5.15 Em relação a pessoas politicamente expostas (na quali-
dade de clientes ou beneficiários efectivos), além da aplicação 
de medidas de diligência normais, os auditores, contabilistas e 
consultores fiscais devem:

5.15.1 Dispor de sistemas de gestão de risco adequados a 
determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo é uma pessoa 
politicamente exposta;

5.15.2 Obter aprovação da alta direcção para o estabeleci-
mento (ou manutenção, no caso de clientes existentes) de rela-
ções de negócio;

5.15.3 Adoptar medidas razoáveis para determinar a origem 
do património e dos fundos;

5.15.4 Assegurar uma vigilância reforçada e contínua da 
relação de negócio.

5.16 Aos auditores, contabilistas e consultores fiscais é exi-
gido que adoptem medidas razoáveis para determinar se um 
cliente ou beneficiário efectivo é uma pessoa politicamente ex-
posta local ou um indivíduo a quem estão ou foram cometidas 
funções públicas proeminentes por uma organização interna-
cional (por exemplo, directores, directores adjuntos e membros 
do conselho de administração). Nos casos em que as relações 
de negócio com tais pessoas comportem um risco mais elevado, 
os auditores, contabilistas e consultores fiscais são obrigados 
a aplicar as medidas referidas nos parágrafos 5.15.2, 5.15.3 e 
5.15.4.

5.17 As obrigações relativas a todos os tipos de pessoas poli-
ticamente expostas devem aplicar-se igualmente aos membros 
da família ou a pessoas muito próximas dessas pessoas.

Países ou territórios de risco elevado

5.18 O Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento 
de Capitais (FATF ou GAFI, http://www.fatf-gafi.org) e o 
Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG, http://www.
apgml.org) têm identificado, em declarações públicas que são 
publicadas nos seus sítios da internet, os países e territórios 
que prosseguem regras e práticas inadequadas ao combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. 
Periodicamente, o GAFI e o APG revêm o progresso destas 
jurisdições no que respeita à forma como lidam com a respectiva 
situação.

–––––––
2 Para aplicação dos parágrafos 5.14 a 5.17, apenas as PPE de Macau 

são classificadas como PPE locais. As PPE oriundas de outras regiões 

da China são classificadas como PPE estrangeiras.
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5.19 由於涉及高風險國家或地區的客戶及業務關係可能存

在較高的洗錢和恐怖融資風險，因此核數師、會計師及稅務顧問

應採取强化客戶盡職審查措施。

5.20 當國際、國家或本地法定權限實體提出要求時，核數

師、會計師及稅務顧問應考慮對高風險國家或地區的客戶及業

務關係採取制裁措施。制裁措施例子包括持續進行盡職審查、

持續監察及限制業務關係或交易等。

5.21 除了第5.18項所指的“公開聲明”外，核數師、會計師及

稅務顧問應對被列入其他國際性制裁名單內國家及地區的客戶

（包括實益擁有人）採取強化措施。

依賴第三方進行客戶盡職審查

5.22 倘核數師、會計師及稅務顧問依賴第三方實施第5.2.1

至5.2.3項的客戶盡職審查措施，核數師、會計師及稅務顧問仍

然負有客戶盡職審查的最終責任，並須確保滿足以下條件：

5.22.1 可立即獲取第5.2.1至5.2.3項下的措施的必要信息；

5.22.2 採取適當措施，確信在需要時立即獲得第三方實施

客戶盡職審查時取得的身份證明及其他資料之副本；

5.22.3 確信第三方受到監管、管理或監察，並且在客戶盡職

審查及資料保存方面有採取措施。

5.22.4 當決定哪些國家或地區的第三方可以依賴時，應參考

可以獲得的國家或地區風險等級信息。

5.23 如果第三方是集團的一部分，核數師、會計師及稅務顧

問應確保集團採取充足的客戶盡職審查、文件保存，及反洗錢和

反恐怖融資措施，而措施的有效性在集團層面上受到有權限當

局的監管。集團的反洗錢和反恐怖融資措施應能降低原本較高

的國家或地區風險。

6. 拒絕進行特定活動

6.1 如核數師、會計師及稅務顧問未能獲得實施客戶盡職審

查以偵測可疑活動必需的資料，應拒絕進行任何活動。

5.19 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
executar medidas CDD reforçadas em relação a clientes, re-
lações ou operações de negócio oriundos destes países ou 
territórios, na medida em que os mesmos apresentam um risco 
elevado para o branqueamento de capitais e o financiamento 
do terrorismo.

5.20 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
considerar a aplicação de contramedidas a esses clientes, 
relação de negócio ou operações desses países ou territórios 
quando as mesmas sejam determinadas pelas autoridades 
internacionais, nacionais ou da RAEM competentes. Os 
exemplos de contramedidas incluem a vigilância contínua, o 
acompanhamento de perto, e a limitação das relações de negócio 
ou operações, etc.

5.21 Para além da declaração pública referida no parágrafo 
5.18, os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
executar medidas reforçadas em relação aos clientes (incluindo 
os beneficiários efectivos) oriundos de países e territórios cons-
tantes de outras listas de sanções internacionais.

Recurso a terceiros para efeito da execução das medidas 
de CDD

5.22 Caso os auditores, contabilistas e consultores fiscais 
recorram a terceiros para dar cumprimento às medidas de 
CDD estabelecidas nos parágrafos 5.2.1 a 5.2.3, a responsabi-
lidade última pelas medidas de CDD deveria recair sobre os 
auditores, contabilistas e consultores fiscais que recorreram a 
terceiros, os quais devem ser obrigados a:

5.22.1 obter, de imediato, a necessária informação respei-
tante às medidas de CDD estabelecidas nos parágrafos 5.2.1 a 
5.2.3;

5.22.2 adoptar as medidas necessárias para se assegurar de 
que o terceiro está em condições de disponibilizar, após solici-
tação e sem demora, cópias dos dados de identificação e outra 
documentação relevante, relacionadas com o cumprimento do 
dever de diligência aplicável à clientela;

5.22.3 assegurar-se de que o terceiro está sujeito a regula-
ção e a supervisão ou acompanhamento, bem como de que o 
terceiro adoptou providências destinadas ao cumprimento das 
obrigações de diligência relativas à clientela e de conservação 
de documentos;

5.22.4 atender às informações disponíveis sobre o nível de 
risco associado ao país, na determinação dos países em que po-
dem estar estabelecidos os terceiros que cumprem os critérios.

5.23 Caso o terceiro faça parte de um grupo, os auditores, 
contabilistas e consultores fiscais devem garantir que o grupo 
aplica medidas CDD adequadas, exigências de conservação 
de documentos e programas de combate ao branqueamento 
de capitais e ao financiamento do terrorismo, cuja aplicação 
é controlada ao nível do grupo pela autoridade competente. 
Qualquer risco mais elevado de um país ou território é atenua-
do pelas políticas de ABC/CFT do grupo.

6. Recusar a realização de determinadas operações

6.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
recusar a realização de qualquer operação, caso lhes seja vedado o 
acesso à informação necessária para a adopção das medidas de 
CDD destinadas à detecção de operações suspeitas.
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7. 保存證明文件

7.1 核數師、會計師及稅務顧問應將所有必要的交易記錄自

交易完成後保存至少5年。交易記錄必須能夠提供足夠資料，以

便能夠重組個別交易，及在必要時作為檢控犯罪活動的證據。

7.2 核數師、會計師及稅務顧問應自業務關係結束後，將從

客戶盡職審查獲取的所有記錄（如護照、身份證、駕駛執照等身

份證明文件或類同文件的副本或記錄）、帳戶資料、業務信函及

分析結論（如關於複雜的異常大額交易的背景和目的之調查）保

存至少5年。

7.3 記錄之保存可以是備存文件之正本，亦可由微縮底片替

代或轉載至數碼載體內。倘有關記錄涉及現正進行的調查或已

向有關當局作出舉報，有關文件應予以保留直至該個案完結為

止。

8. 舉報可疑交易

8.1 如核數師、會計師及稅務顧問分析交易的性質、複雜性、

所涉金額、次數或當中所出現的不尋常情況後，有合理理由懷疑

有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪，應在偵測到該活動後

兩個工作日內將該活動舉報予由第227/2006號行政長官批示設

立的“金融情報辦公室”。

8.2 如核數師、會計師及稅務顧問因出現第6.1項的情況而拒

絕進行有關活動，或因其他理由而沒有成功進行交易活動，亦須

在拒絕有關活動日後兩個工作日內通知金融情報辦公室。

8.3 舉報可疑交易須使用金融情報辦公室規定之表格。

8.4 核數師、會計師及稅務顧問不得向合同訂立人、客戶及第

三者透露向金融情報辦公室舉報可疑交易或相關信息的事實3。

–––––––

3 規定不妨礙第4.2項的信息共享要求。

7. Conservação de documentos

7.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
conservar todos os registos necessários de transacções durante 
pelo menos cinco anos após a realização da transacção. Os 
registos das transacções devem ser suficientes para permitir 
reconstituir as transacções individuais, de modo a fornecerem, 
se necessário, provas para a repressão da actividade criminosa.

7.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
conservar todos os registos obtidos através das medidas CDD 
(por exemplo, cópias ou registos dos documentos oficias de 
identificação como passaportes, bilhetes de identidade, cartas 
de condução ou documentos de idêntica natureza), documenta-
ção relativa às contas e correspondência comercial, bem como 
os resultados de quaisquer análises efectuadas (por exemplo, 
pedidos de informação para estabelecer as circunstâncias e o 
objecto de operações complexas, de montantes anormalmente 
elevados), durante pelo menos cinco anos após o termo da rela-
ção de negócio.

7.3 A retenção pode efectuar-se por via dos documentos ori-
ginais armazenados em microfilme ou em formato digitalizado, 
desde que essas formas sejam aceites como prova. Na situação 
de registos relacionados com investigações em curso, ou tran-
sacções que foram objecto de divulgação, devem os mesmos ser 
mantidos até à confirmação que o caso foi encerrado.

8. Participação de operações suspeitas

8.1 Se os auditores, contabilistas e consultores fiscais tive-
rem motivos razoáveis para suspeitar da prática dos crimes de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 
detectados aquando da sua análise da natureza, complexidade, 
montantes envolvidos e frequência das operações ou circuns-
tâncias incomuns surgidas, devem participar estas actividades 
ao Gabinete de Informação Financeira, criado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 227/2006, no prazo de dois dias úteis 
após a respectiva detecção.

8.2 Se os auditores, contabilistas e consultores fiscais recu-
sarem realizar a respectiva operação devido à ocorrência das 
condições referidas no parágrafo 6.1, ou caso não a realizem 
por outras razões, devem igualmente participá-lo ao Gabinete 
de Informação Financeira no prazo de dois dias úteis contados 
a partir do dia da referida recusa.

8.3 A participação das transacções suspeitas deve ser efectuada 
em impresso próprio fixado pelo Gabinete de Informação 
Financeira.

8.4 Aos auditores, contabilistas e consultores fiscais é proibi-
do divulgar aos contratantes, clientes ou a terceiros o facto de 
terem efectuado uma participação de operação suspeita ao Ga-
binete de Informação Financeira ou de lhe terem transmitido 
informação conexa3.

–––––––
3 Estas disposições não prejudicam os requisitos de partilha de 

informação do parágrafo 4.2.
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9. 合作義務

9.1 核數師、會計師及稅務顧問應向具預防及遏止清洗黑錢

及資助恐怖主義犯罪職權當局合作（尤其是法院、檢察院、司法

警察、金融情報辦公室及財政局），提供其要求的所有資料及文

件。

10. 處罰

10.1 根據經第3/2017號法律修改的第2/2006號法律第七-B

的規定，違反（即使是過失者）該法律第五-A條、第五-B條及第

七條所定的義務構成行政違法行為，而有關處罰如下：

10.1.1 違反該等義務的自然人科$10,000.00（澳門元壹萬）

至$500,000.00（澳門元伍拾萬）的罰款；

10.1.2 違反該等義務的法人科$100,000.00（澳門元拾萬）

至$5,000,000.00（澳門元伍佰萬）的罰款。

10.2 如違法者因作出有關違法行為而獲得的經濟利益高於

最高罰款額的一半，則最高罰款額提高至該利益的兩倍。

11. 最後規定

11.1 為著履行本指引所指的義務，應使用專用表格。表格可

透過財政局網頁www.dsf.gov.mo“核數師暨會計師註冊委員會”

（CR AC）區內下載或在辦公時間內前往澳門大堂街30號財政

局資源中心一樓索取。

11.2 本指引於二零一九年一月三十一日生效。

（是項刊登費用為 $26,454.00）

告 示

所得補充稅

按照九月九日第21/78/M號法律核准之《所得補充稅規章》

第十條第一款a）項的規定，茲特公告，凡不屬本規章第四條第二

款（此條文已經七月二日第6/83/M號法律第一條以及六月四日

第4/90/M號法律第三條所修訂）所指的自然人或法人，倘於二零

一八年度在澳門特別行政區曾獲取上述規章第三條所指的收益

（此條文亦經第12/2003號法律第五條第二款所修改），應於本

年二月及三月份內，遞交一式兩份的M/1格式收益申報書。欠交

上述之申報書者，將被科處上指規章第六十四條所定的罰款。

9. Dever de colaboração

9.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
colaborar com todas as autoridades com competência na pre-
venção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo (nomeadamente, Tribunais, 
Ministério Público, Polícia Judiciária, Gabinete de Informação 
Financeira e Direcção dos Serviços de Finanças), facultando 
toda a informação e documentação solicitadas por aquelas au-
toridades.

10. Sanções

10.1 De acordo com o disposto no artigo 7.º-B da Lei n.º 2/2006 
na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 3/2017, o incumpri-
mento (ainda que por negligência) dos deveres estabelecidos 
nos artigos 5.º-A, 5.º-B e 7.º do mencionado diploma constitui 
infracção administrativa, punível nos seguintes termos:

10.1.1 Se o infractor for pessoa singular, o incumprimento 
é punido com multa de $10,000 (dez mil patacas) a $500,000 
(quinhentas mil patacas);

10.1.2 Se o infractor for pessoa colectiva, o incumprimento é 
punido com multa de $100,000 (cem mil patacas) a $5 000,000 
(cinco milhões de patacas);

10.2 Se o benefício económico obtido pelo infractor for supe-
rior a metade do limite máximo fixado, este será elevado para 
o dobro desse benefício.

11. Disposições finais

11.1 Para efeitos de cumprimento dos deveres previstos nas 
presentes orientações, são utilizados impressos próprios que 
podem ser obtidos através da página electrónica da DSF, www.
dsf.gov.mo relativa ao local da CRAC ou nas instalações da 
DSF, sitas na Rua da Sé, n.º 30, Centro de Recursos da Direc-
ção dos Serviços de Finanças, 1.º andar, dentro de horário ex-
pediente.

11.2 As presentes orientações entram em vigor no dia 31 de 
Janeiro de 2019.

(Custo desta publicação $ 26 454,00)

Edital

Imposto Complementar de Rendimentos

Faz-se saber, face ao disposto no artigo 10.º, n.º 1, alínea a), 
do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, 
aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, que, durante 
os meses de Fevereiro e Março do ano em curso, as pessoas 
singulares e colectivas não enquadráveis no artigo 4.º, n.º 2, do 
mesmo regulamento, com as alterações introduzidas pelo artigo 
1.º da Lei n.º 6/83/M, de 2 de Julho, e artigo 3.º da Lei n.º 4/90/M, 
de 4 de Junho, que tenham auferido na Região Administrativa 
Especial de Macau, em relação ao exercício de 2018, rendimen-
tos abrangidos pelo artigo 3.º do citado regulamento, com as 
alterações introduzidas pelo n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2003, 
deverão apresentar em duplicado, a declaração de rendimentos, 
modelo M/1, sob pena de multa prevista no artigo 64.º do referi-
do regulamento.
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申報書可於財政局大樓第二服務中心、政府綜合服務大樓及

氹仔接待中心遞交，亦可透過財政局「電子服務」申報。

二零一九年一月四日於財政局

代局長 鍾聖心

（是項刊登費用為 $1,382.00）

消 費 者 委 員 會

通 告

第CC/CE/2019/028號批示

根據第84/2018號經濟財政司司長批示及第4/95/M號法律

第十條第一款c）項的規定，消費者委員會執行委員會於二零一九

年一月十日第2/2019號會議記錄作出下列決議，以確保消費者委

員會良好運作，履行法律所賦予之職責。

一、在消費者委員會執行委員會範圍內作出下列行為的權

限，授予及轉授予執行委員會主席黃翰寧或其法定代任人：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權及接受宣誓；

（三）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉

為確定委任；

（四）以消費者委員會的名義簽訂行政任用合同；

（五）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件

的更改為限；

（六）批准免職及解除行政任用合同；

（七）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的累積年假申請作出決定；

（八）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（九）簽署計算及結算消費者委員會人員服務時間的證明

文件；

（十）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

As declarações poderão ser apresentadas no 2.º Centro de 
Serviços, sito no Edifício «Finanças», no Centro de Serviços 
da RAEM e no Centro de Atendimento Taipa, podendo ainda 
as mesmas serem apresentadas através do serviço electrónico 
desta Direcção de Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Chong Seng Sam.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Avisos

Despacho n.º CC/CE/2019/028

De acordo com o Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 84/2018 e nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 4/95/M, a Comissão Executiva do 
Conselho de Consumidores tomou, em plenário de 10 de Janeiro 
de 2019, Acta n.º 2/2019, as deliberações abaixo descritas, por 
forma a assegurar o bom funcionamento do Conselho de Consu-
midores, e na prossecução das atribuições legalmente previstas:

1. São delegadas e subdelegadas, no presidente da Comissão 
Executiva do Conselho de Consumidores, Wong Hon Neng, ou 
seu substituto legal, as competências para a prática dos seguin-
tes actos no âmbito da Comissão Executiva:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas;

4) Outorgar, em nome do Conselho de Consumidores, em 
todos os contratos administrativos de provimento;

5) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento desde que não implique alteração das condições 
remuneratórias;

6) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contra-
tos administrativos de provimento;

7) Conceder licença especial e licença de curta duração e 
decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos 
pessoais ou por conveniência de serviço;

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

9) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Conselho de Consumidores;

10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;
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（十一）批准消費者委員會人員及其家屬前往衛生局範圍內

運作的健康檢查委員會作檢查；

（十二）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》

或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（十三）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收

取三日津貼為限；

（十四）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在

上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（十五）批准處於長期無薪假狀況的公務員及處於在消費

者委員會人員編制以外工作的其他狀況的公務員請求回任的申

請；

（十六）根據現行法例規定批准缺勤及享受年假；

（十七）許可行政任用合同的自動晉階處理；

（十八）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十九）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於消費者

委員會的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財

貨和勞務的開支，但以澳門幣十五萬元為限；如屬免除諮詢或豁

免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（二十）除上項所指開支外，批准消費者委員會運作所必需

的每月固定開支，例如設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服

務費、公共地方的開支或其他同類開支；

（二十一）批准將被視為對消費者委員會運作已無用處的財

產報廢；

（二十二）依法簽署應由消費者委員會訂立的合同有關的公

文書；

（二十三）批准提供與消費者委員會存檔文件有關的資訊、

查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二十四）在消費者委員會職責範疇，簽署發給澳門特別行

政區及以外地方的實體和機構的文書；

11) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Conselho 
de Consumidores e seus familiares às Juntas Médicas, que fun-
cionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

12) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de previdência dos trabalha-
dores dos serviços públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

13) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

14) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau ou quando realizados no exterior, nas condições referidas 
na alínea anterior;

15) Autorizar os pedidos de regresso ao serviço dos funcio-
nários em situação de licença sem vencimento de longa dura-
ção e em situações de actividade fora do quadro do pessoal do 
Conselho de Consumidores;

16) Autorizar as faltas e o gozo de férias, nos termos da 
legislação em vigor;

17) Autorizar processar a progressão automática dos contra-
tos administrativos de provimento;

18) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

19) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo ao Conselho de Consu-
midores, até ao montante de $150 000,00 (cento e cinquenta 
mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

20) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do Conselho de Consumidores, como sejam 
os de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, despe-
sas de condomínio ou outras da mesma natureza;

21) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Conselho de Consumidores, que forem julgados incapazes 
para o serviço;

22) Outorgar, nos termos legais, em todos os instrumentos 
públicos relativos a contratos que devam ser lavrados no âmbi-
to do Conselho de Consumidores;

23) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Conselho de Consumido-
res, com exclusão dos excepcionados por lei;

24) Assinar todo o expediente dirigido a entidades e orga-
nismos locais ou exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau, no âmbito das atribuições do Conselho de Consumidores;
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（二十五）批准金額不超過澳門幣二萬元的招待費；

（二十六）確保消費者委員會的行政及財政管理，並作出工

作指引的許可批示，特別是分配任用消費者委員會輔助中心的

工作人員，出納活動的支付指令，以及許可消費者委員會的財產

之分配。

二、執行委員會主席得透過消費者委員會執行委員會的確認

決議，將上款第（十六）至（二十六）項有關權限，轉授予執行委

員會全職委員及輔助中心之工作人員。

三、對行使按現授予和轉授的職權而作出的行為，得提起必

要訴願。

四、現行權限的授權不影響收回的權力及監督權。

五、本批示自公佈日起產生效力，但不妨礙下款規定的適

用。

六、執行委員會主席自二零一八年十一月一日起在本授權和

轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、廢止第CC/CE/2018/337號批示。

二零一九年一月十日於消費者委員會

執行委員會：

主席：黃翰寧

全職委員：陳漢生

非全職委員：吳燕天

第CC/CE/2019/031號批示

根據第CC/CE/2019/028號批示及第4/95/M號法律第十條

第一款c）項的規定，經消費者委員會執行委員會於二零一九年一

月十日第2/2019號會議記錄作出確定決議，以確保消費者委員會

良好運作，履行法律所賦予之職責。

一、在消費者委員會執行委員會主席範圍內作出下列行為的

權限，轉授予執行委員會全職委員陳漢生或其法定代任人：

（一）批准提供與消費者委員會存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二）在消費者委員會職責範疇，簽署發給澳門特別行政區

及以外地方的實體和機構的文書；

25) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$20 000,00 (vinte mil patacas);

26) Assegurar a gestão administrativa e financeira do Con-
selho de Consumidores e proferir despacho de autorização 
sobre as orientações de trabalho, nomeadamente decidir sobre 
a afectação dos trabalhadores do Núcleo de Apoio, emitir 
ordens de pagamento das operações de tesouraria e autorizar a 
afectação patrimonial do Conselho de Consumidores;

2. O presidente da Comissão Executiva pode subdelegar, 
através da deliberação da Comissão Executiva do Conselho de 
Consumidores, as competências referidas nas alíneas 16) a 26), 
no vogal a tempo inteiro da Comissão Executiva e nos traba-
lhadores do Núcleo de Apoio.

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

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

5. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente 
despacho produz efeitos no dia da sua publicação.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo presidente 
da Comissão Executiva, no âmbito das competências ora dele-
gadas e subdelegadas, a partir do dia 1 de Novembro de 2018.

7. É revogado o Despacho n.º CC/CE/2018/337.

Conselho de Consumidores, aos 10 de Janeiro de 2019.

A Comissão Executiva:

O Presidente, Wong Hon Neng.

O Vogal a Tempo Inteiro, Chan Hon Sang.

O Vogal a Tempo Parcial, Ng In Tin.

Despacho n.º CC/CE/2019/031

De acordo com o Despacho n.º CC/CE/2019/028 e nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 4/95/M, a 
Comissão Executiva do Conselho de Consumidores tomou, em 
plenário de 10 de Janeiro de 2019, Acta n.º 2/2019, as delibe-
rações abaixo descritas, por forma a assegurar o bom funcio-
namento do Conselho de Consumidores, e na prossecução das 
atribuições legalmente previstas:

1. São subdelegadas, no vogal a tempo inteiro da Comissão 
Executiva do Conselho de Consumidores, Chan Hon Sang, ou 
seu substituto legal, as competências para a prática dos seguin-
tes actos no âmbito das atribuições do presidente da Comissão 
Executiva:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Conselho de Consumido-
res, com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Assinar todo o expediente dirigido a entidades e organis-
mos locais ou exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau, no âmbito das atribuições do Conselho de Consumido-
res;
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（三）批准金額不超過澳門幣一萬元的招待費。

（四）確保消費者委員會的行政及財政管理，並作出工作指

引的許可批示，特別是分配任用消費者委員會輔助中心的工作

人員，出納活動的支付指令，以及許可消費者委員會的財產之分

配。

二、在消費者委員會執行委員會主席範圍內作出下列行為的

權限，轉授予研究計劃範疇協調員梁碧珊、消費者服務範疇協調

員歐永棠、行政財政範疇協調員葉少萍及技術支援範疇協調員

劉章才，若梁碧珊不在或因故不能視事期間由李詠琪代行；若歐

永棠不在或因故不能視事期間由阮巧君代行；若葉少萍不在或

因故不能視事期間由劉瑜妮代行；若劉章才不在或因故不能視

事期間由鄧日初代行：

（一）批准提供與其管轄範圍之存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二）對卷宗之組成及跟進作出決定及簽署一般往來文

書。

三、第二款授予的簽署權不包括發往澳門特別行政區內外之

所有政府公共實體的公函或文書。

四、對行使按現轉授的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、現行權限的授權不影響收回的權力及監督權。

六、本批示自公佈日起產生效力。

七、廢止第CC/CE/2018/338號批示。

二零一九年一月十日於消費者委員會

執行委員會主席 黃翰寧

（是項刊登費用為 $8,970.00）

澳 門 金 融 管 理 局

名 單

為執行八月二十六日第54/GM/97號批示，有關給予私人和

私人機構的財政資助，澳門金融管理局公佈二零一八年第四季度

的資助名單：

3) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$10 000,00 (dez mil patacas);

4) Assegurar a gestão administrativa e financeira do Conse-
lho de Consumidores e proferir despacho de autorização sobre 
as orientações de trabalho, nomeadamente decidir sobre a 
afectação dos trabalhadores do Núcleo de Apoio, emitir ordens 
de pagamento das operações de tesouraria e autorizar a afecta-
ção patrimonial do Conselho de Consumidores.

2. São subdelegadas, na coordenadora da área de estudos 
e planeamento, Leong Pek San, no coordenador da área de 
atendimento ao consumidor, Ao Weng Tong, na coordenadora 
da área administrativa e financeira, Ip Sio Peng, e no coor-
denador da área de assistência técnica, Lao Cheong Choi, as 
competências para a prática dos seguintes actos no âmbito das 
atribuições do presidente da Comissão Executiva, sendo estes 
substituídos respectivamente pelos trabalhadores Lei Weng 
Kei, Un Hao Kuan, Lao U Nei e Tang Iat Cho, nas suas ausên-
cias e impedimentos:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no seu âmbito de competência, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre a instrução e acompanhamento dos proces-
sos e assinar o expediente geral.

3. A delegação de assinatura prevista no n.º 2 não abrange a 
dos ofícios ou do expediente que deva ser endereçado a todas 
as entidades públicas da Região Administrativa Especial de 
Macau, nem a daquele dirigido a entidades públicas exteriores 
à Região Administrativa Especial de Macau.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

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

6. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente 
despacho produz efeitos no dia da sua publicação.

7. É revogado o Despacho n.º CC/CE/2018/338.

Conselho de Consumidores, aos 10 de Janeiro de 2019.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 8 970,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros a particulares e a entidades 
particulares, vem a Autoridade Monetária de Macau publicar a 
lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano 2018:
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二零一九年一月十六日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

主席：陳守信

委員：李可欣

（是項刊登費用為 $1,937.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一八年十二月十二日第五十期

《澳門特別行政區公報》第二組的「港珠澳大橋澳門邊檢大樓商

用空間管理及經營批給」公開競投，現根據保安司司長二零一九

年一月十七日的批示，招標實體對收到的問題作出解答及對相關

內容作出更正，並將之附於招標案卷內。

上述的解答及有關更正內容可於辦公時間內到澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁（http://www.

fsm.gov.mo/dsfsm）查閱 。

受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Data de 

autorização

撥給之金額 

Montantes

atribuídos

目的

Finalidades

澳門金融界籌備慶祝活動常設委員會

The Macau Financial Community Standing 

Committee for Celebration Preparations

9/8/2018 $ 122,000.00 資助慶祝中華人民共和國成立六十九週年和澳

門特別行政區成立十九週年活動經費。

Apoio financeiro às actividades para comemo-

rar o 69.º Aniversário do Estabelecimento da 

República Popular da China e o 19.º Aniversá-

rio do Estabelecimento da RAEM.

澳門金融學會

Instituto de Formação Financeira

12/10/2018 $ 20,000.00 資助2018年金融宣教日活動。

Apoio financeiro às «2018 Macau Financial 

Education Day».

澳區省級政協委員聯誼會

Associação de Amizade de Membros da 

Conferência Consultiva Política do Povo

Chinês na Instância de Província de Macau

25/10/2018 $ 80,000.00 資助舉辦粵港澳大灣區城市群經濟發展論壇。

Apoio f inanceiro às «Forum on Economic 

Development of the Guangdong-Hong Kong-

-Macao Greater Bay Area».

澳門金融管理局體育會

Grupo Desportivo da AMCM

7/12/2018 $ 156,000.00 資助活動經費。

Apoio financeiro às actividades desenvolvidas.  

總額

Total

$ 378,000.00

Autoridade Monetária de Macau, aos 16 de Janeiro de 2019.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente: Chan Sau San, Benjamin.

Administradora: Lei Ho Ian, Esther.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Faz-se saber que, por despacho do Secretário para a Segu-
rança, de 17 de Janeiro de 2019, se anexaram ao processo do 
concurso público para «Concessão de gestão e de exploração 
das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de 
Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 50, II Série, de 12 de Dezembro de 2018, os esclarecimentos 
prestados pela entidade que realiza o concurso, relacionados 
com as pertinentes questões recebidas, bem como as rectifica-
ções de parte do conteúdo constante nos documentos alusivos 
ao concurso visado.

A consulta dos esclarecimentos e das rectificações acima 
mencionados pode ser feita no Departamento de Adminis-
tração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sito na Calçada dos Quartéis, em Macau, durante o 
horário de expediente, ou mediante a página electrónica desta 
Direcção de Serviços (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm).
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二零一九年一月十七日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,303.00）

通 告

就刊登於二零一九年一月二日第一期第二組《澳門特別行政

區公報》內，有關第二十九屆澳門保安部隊保安學員培訓課程典

試委員會的組成，現根據保安司司長於二零一九年一月九日的批

示，批准更改有關委員會成員如下：

正選成員

主席：消防局副消防總長，陳明德

委員：治安警察局警司，霍樹有

 消防局副一等消防區長，蔡偉基

秘書：消防局副消防區長，彭長錦

候補成員

主席：消防局一等消防區長，朱子彬

委員：治安警察局副警司，甘巧兒

 消防局副一等消防區長，黃思添

秘書：消防局消防區長，張浩然

二零一九年一月十日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,462.00）

衛 生 局

名 單

（開考編號：00718/02-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）所必需的實習；以便填補衛生局行

政任用合同高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員

（康復職務範疇——語言治療）三缺。經二零一八年六月十三日

第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

對外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 9 de Janeiro de 2019, foi autorizada a alteração da com-
posição do júri do concurso de admissão ao 29.º Curso de 
Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1, II Série, de 2 de 
Janeiro de 2019, que passa a ser a seguinte:

Efectivos

Presidente: Chan Meng Tak, chefe-ajudante do CB.

Vogais: Fok Su Iao, comissário do CPSP; e

Choi Wai Kei, chefe assistente do CB.

Secretário: Pang Cheong Kam, subchefe do CB.

Suplentes

Presidente: Chu Chi Pan, chefe de primeira do CB.

Vogais: Kam Hao I, subcomissária do CPSP; e

Wong Si Tim, chefe assistente do CB.

Secretário: Cheong Hou In, chefe do CB.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 10 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º 00718/02-TSS)

De classificação final dos candidatos ao concurso externo, 
de prestação de provas, para a admissão de três estagiários ao 
estágio necessário para ingresso na carreira de técnico supe-
rior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação — te-
rapia da fala, para o preenchimento de três lugares de técnico 
superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de 
reabilitação — terapia da fala,  da carreira de técnico superior 
de saúde dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 24, II Série, de 13 de Junho de 2018:
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合格投考人：

名次 姓名 澳門居民

身份證編號

分

1.º 黃浩楠 5197XXX（X） .....................................73.85 

2.º 鄧紫坤 1225XXX（X） .....................................71.05 

3.º 何苑盈 5212XXX（X） .....................................52.35 

根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規

第三十六條規定，投考人可自本名單公告在《澳門特別行政區公

報》公佈翌日起計十個工作日內，向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年一月十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年一月十日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問醫生 黃穗濤

正選委員：首席高級衛生技術員 Bruno Alexandre Terleira 

Camacho da Côrte

  首席高級衛生技術員 陳頌甜

（是項刊登費用為 $1,971.00）

根據二零一八年九月十二日第三十七期《澳門特別行政區公

報》第二組內，刊登有關護理領域同等學歷認可考試之通告。現

公佈該考試成績如下：

合格之投考人：

   姓名 分       

1.º 余知行 ..................................................................... 64.75

2.º 余泳欣 ..................................................................... 56.25

3.º 黃佩芝 ..................................................................... 52.75       

4.º 盧俊駱 ..................................................................... 51.25       

5.º 李瀚怡 ..................................................................... 50.50

6.º 張麗君 ..................................................................... 50.00         

被淘汰之投考人：

   姓名 備註

1. 曾國英 a）

2. 甘智聰 a）

3. 郭戴瑋 a）

4. 李志威 a）

5. 李穎欣 a）

6. 梁皓澄 b）

7. 麥梓杰 a）

Candidatos aprovados:

Ordem Nome N.º de BIR valores

1.º Wong Hou Nam 5197XXX(X) ......................73,85

2.º Tang Chi Kuan 1225XXX(X) ......................71,05

3.º Ho Un Ieng 5212XXX(X) ......................52,35

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso, no prazo de 
dez dias úteis a contar do dia seguinte à data da publicação do 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau referente à presente lista, para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 10 de Janeiro de 2019.

O Júri:

Presidente: Wong Soi Tou, médico consultor.

Vogais efectivos: Bruno Alexandre Terleira Camacho da 
Côrte, técnico superior de saúde principal; e

 Chan Chung Tim, técnico superior de saúde principal.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área de enfermagem, publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 12 
de Setembro de 2018, torna-se pública a lista classificativa da 
prova de equiparação:

Candidatos aprovados:

   Nome valores     

1.º U Chi Hang .................................................................... 64,75

2.º U Weng Ian .................................................................... 56,25

3.º Wong Pui Chi ................................................................. 52,75       

4.º Lou Chon Lok ............................................................... 51,25       

5.º Lei Hon I ........................................................................ 50,50

6.º Cheong Lai Kuan .......................................................... 50,00         

Candidatos excluídos:

    Nome Obs.

1. Chang Kuok Ieng a)

2. Kam Chi Chong a)

3. Kuo Tai Wei a)

4. Lei Chi Wai a)

5. Lei Weng Ian a)

6. Leong Hou Cheng b)

7. Mak Chi Kit a)
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   姓名 備註

8. 彭彥琴 a）

9. 薛芊兒 a）

備註：

a）考試成績低於50分而被淘汰； 

b）因缺席考試而被淘汰。

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一九年一月四日衛生局局長的批示確認）

二零一九年一月十五日於衛生局

護理同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校校長 劉明

成員：仁伯爵綜合醫院領導層助理職務的護士 范黃有霞

   衛生局護士監督 陳穎茜

   澳門理工學院高等衛生學校教師 林愛貞

（是項刊登費用為 $2,640.00）

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一八年十二月二十七日第五十二

期《澳門特別行政區公報》第二組的第47/P/18號公開招標“供應

及安裝電動式活動檔案櫃”，招標實體已按照招標方案第四條

的規定作出解答，並將之附於投標案卷內。

投標者可於辦公時間內前往位於澳門加思欄馬路五號一樓

衛生局物資供應暨管理處查閱上述的解答。有關資料亦可透過

衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

二零一九年一月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $906.00）

茲特公告，有關公佈於二零一八年十二月二十七日第五十二期

《澳門特別行政區公報》第二組的第48/P/18號公開招標“更換及

    Nome Obs.

8. Peng Yen Chin a)

9. Sit Chin I a)

Obs.:

a) Excluído por ter obtido uma classificação inferior a 50 valores;

b) Excluído por ter faltado à prova.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 
contenciosamente, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º e seguin-
tes do Código de Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

4 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 15 de Janeiro de 2019.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações em Enfer-
magem:

Presidente: Liu Ming, directora da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Fan Wong Iao Ha, enfermeira-adjunta da Direcção 
do Centro Hospitalar Conde de S. Januário;

Chan Weng Sai, enfermeira-supervisora dos Serviços de 
Saúde; e

Lam Oi Ching Bernice Nogueira, docente da Escola Supe-
rior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

(Custo desta publicação $ 2 640,00)

Anúncios

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 47/P/18 para o 
«Fornecimento e instalação de arquivos deslizantes modu-
lares», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 52, II Série, de 27 de Dezembro de 2018, 
foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 4.º do 
programa do concurso público pela entidade que o realiza e 
que foram juntos ao respectivo processo. 

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis 
para consulta durante o horário de expediente na Divisão de 
Aprovisionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita no 
1.º andar, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, e também 
estão disponíveis na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.
mo).

Serviços de Saúde, aos 15 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 906,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 48/P/18 para a  
«Substituição e Testes de onze (11) Unidades de Tratamento 
Primário do AR (P.A.U.) da Unidade de Internamento do 
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測試內外科大樓住院部十一台中央風櫃工程”，招標實體已按照

招標方案第四條的規定作出解答，並將之附於投標案卷內。

投標者可於辦公時間內前往位於澳門加思欄馬路五號一樓

衛生局物資供應暨管理處查閱上述的解答。有關資料亦可透過

衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

二零一九年一月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $986.00）

（開考編號：A01/CS/CG/2018）

為填補衛生局人員編制內醫生職程全科職務範疇第一職階

主任醫生（全科專科）四缺，現根據第10/2010號法律《醫生職程

制度》、經第4/2017號法律修改之第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》，以及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進

行限制性晉級開考。有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局人

事處（位於仁伯爵綜合醫院內），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

二十個工作日內作出。

二零一九年一月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,258.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階顧問診療技術員（化驗職務範疇）九缺，經二零一八年

十二月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法

規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Edifício da Clínica Médico-Cirúrgica», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 27 de Dezembro de 2018, foram prestados esclare-
cimentos, nos termos do artigo 4.º do programa do concurso 
público pela entidade que o realiza e que foram juntos ao res-
pectivo processo. 

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita no 1.º 
andar da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, e também estão 
disponíveis na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 15 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º A01/CS/CG/2018)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos nas Leis n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, no Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra aberto o concurso de acesso, condicio-
nado, de prestação de provas, para o preenchimento de quatro 
lugares de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, 
área funcional de medicina geral (clínica geral), do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, com vinte dias úteis 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.

Serviços de Saúde, aos 16 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, con-
dicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 
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培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在

若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局

網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階顧問診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）兩

缺，經二零一八年十一月十四日第四十六期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經

第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫

院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階首席診療技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一八年

十二月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法

規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在

若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局

網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

二零一九年一月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,035.00）

nove lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 
1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 
2018.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, con-
dicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 
1.º escalão, área funcional de registografia — cardiopneumo-
grafia, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, pro-
vidos 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 46, II 
Série, de 14 de Novembro de 2018.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, e dis-
ponível na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.
gov.mo), a lista provisória do candidato ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 
1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 
2018.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 16 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 035,00)
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Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, bem como está disponível no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista definiti-
va dos candidatos ao concurso de acesso, documental e entre-
vista profissional, condicionado, para o preenchimento de vinte 
e seis vagas de enfermeiro-especialista graduado, 1.º escalão, 
da carreira de enfermagem, do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 
18 de Outubro de 2018.

Serviços de Saúde, aos 17 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 827,00)

Avisos

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e disponível na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de co-
nhecimentos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de nove lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, área funcional 
laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, 
providos 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 49, II 
Série, de 5 de Dezembro de 2018.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e disponível na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de co-
nhecimentos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, área funcional 
de registografia — cardiopneumografia, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos 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 46, II Série, de 14 de Novembro de 2018.

為填補衛生局編制內護士職程第一職階高級專科護士

二十六缺，經二零一八年十月十八日第四十二期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以審查文件及專業面試方式進行限制性晉

級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規第二十七條第二款規定公佈，投考人確定名單已張

貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，並已上載於衛

生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一九年一月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

通 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階顧問診療技術員（化驗職務範疇）九缺，經二零一八年

十二月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法

規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第四款及第二十七條第三款的規定公佈，知識

考試的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人事處

（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階顧問診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）兩

缺，經二零一八年十一月十四日第四十六期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經

第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第四款及第二十七條第三款

的規定公佈，知識考試的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬

路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁： 

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。
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為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階首席診療技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一八年

十二月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法

規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第四款及第二十七條第三款的規定公佈，知識

考試的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人事處

（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

二零一九年一月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,640.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

通 告

根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一九年一月

十五日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：工商管理學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-A05-L41-0019D-01

課程的基本資料：

——本課程經第1/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

1/2019號社會文化司司長批示及其附件。

二零一九年一月十五日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,462.00）

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e disponível na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de co-
nhecimentos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico de 
diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, área funcional 
laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, 
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 49, II 
Série, de 5 de Dezembro de 2018.

Serviços de Saúde, aos 16 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 640,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o ar-
tigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por 
meu despacho de 15 de Janeiro de 2019, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão de 
Empresas.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado.

N.º de registo: UT-A05-L41-0019D-01.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 1/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 1/2019 e dos seus anexos.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 15 de Janeiro de 
2019.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一九年一月

十五日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：內外全科醫學學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-N01-L92-1919Z-02

課程的基本資料：

——本課程經第4/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

4/2019號社會文化司司長批示及其附件。

二零一九年一月十五日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,337.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/057/2018）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

佈下列之公開招標公告：

根據行政長官於二零一九年一月二日作出之批示，為澳門大

學提供研究生宿舍及教職員宿舍綜合管理服務進行公開招標，

提供服務的期間為二零一九年七月一日至二零二一年六月三十

日。

有意競投者可從二零一九年一月二十三日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o ar-
tigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por 
meu despacho de 15 de Janeiro de 2019, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Medicina e 
Cirurgia.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado.

N.º de registo: UT-N01-L92-1919Z-02

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 4/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 4/2019 
e dos seus anexos.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 15 de Janeiro de 
2019.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/057/2018)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme o aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, 
de 2 de Janeiro de 2019, encontra-se aberto o concurso público 
para a prestação de serviços de gestão integrada das residên-
cias de estudantes de pós-graduação e das residências de 
docentes e funcionários da Universidade de Macau, durante o 
período compreendido entre 1 de Julho de 2019 e 30 de Junho 
de 2021.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($ 100,00) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 23 de Janeiro 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
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為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會及實地視察。講解會將安排於二零一九年一月二十九

日下午三時正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓

四樓，4009室舉行，而實地視察亦將安排於當天講解會後進行。

截止遞交投標書日期為二零一九年二月二十六日下午五

時三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣陸拾柒萬柒仟元正

（$677,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年二月二十七日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年一月十七日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,368.00）

旅 遊 學 院

名 單

統一管理的對外開考（開考編號：002-2016-AT-01）──

旅遊學院資訊範疇

第一職階二等技術輔導員職務能力評估程序

最後成績名單

茲公佈，在為填補旅遊學院以行政任用合同任用的資訊範

疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員一個職缺以及未來

兩年在同一範疇出現的第一職階二等技術輔導員職缺而以考核

方式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年

十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，

按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區

公報》第二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，

參加本院職務能力評估程序的准考人最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次
准考人

編號
姓名 身份證編號 最後成績

1.º 1454 施明亮 5160XXXX ........................... 70.66

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 
inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 15,00 horas do dia 29 de Janeiro de 2019, na Sala 4009, 4.º an-
dar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspec-
ção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de esclareci-
mento.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 26 de Fevereiro de 2019. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de $ 677 000,00 (seis-
centas e setenta e sete mil patacas), feita em numerário, ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 
a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
27 de Fevereiro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 17 de Janeiro de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Lista

Concurso de gestão uniformizada externo 

(ref.: Concurso n.º 002-2016-AT -01)— 

etapa de avaliação de competências funcionais, no Instituto de 

Formação Turística, para adjunto-técnico de 2.ª classe, 

1.º escalão, área de informática

Lista classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de 
avaliação de competências funcionais do Instituto de Forma-
ção Turística, do concurso de gestão uniformizada externo, de 
prestação de provas, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 28 de Dezembro de 2016, para o preenchimento de 
um lugar vago em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos 
neste Instituto, na categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de informática, 
indicados no aviso onde constam os Serviços interessados no 
preenchimento dos lugares postos a concurso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 6 de Dezembro de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 
cand.

Nome N.º do BIR
Classi-
ficação 

final

1.º 1454 Si, Meng Leong 5160XXXX ............ 70,66
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名次
准考人

編號
姓名 身份證編號 最後成績

2.º 1175 梁惠賢 1294XXXX ........................... 64.60

3.º 1101 梁浩文 1335XXXX ........................... 63.06

4.º 745 高永達 1225XXXX ........................... 62.66

5.º 300 程文彬 5163XXXX ........................... 61.66

被除名的投考人

准考人

編號
姓名 身份證編號 備註

375 錢偉勝 5204XXXX （a）

577 許慶濠 5108XXXX （a）

579 許海波 1325XXXX （a）

916 劉家輝 5212XXXX （a）

1017 李建輝 1351XXXX （a）

1700 王金星 5181XXXX （a）

備註（被除名的投考人）：

（a）缺席甄選面試

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本

名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就

本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一九年一月九日的批示認可）

二零一八年十二月十八日於旅遊學院

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 黎頴超 

正選委員：首席特級技術輔導員 黃國榮

     顧問高級技術員 徐德強

（是項刊登費用為 $3,161.00）

文 化 基 金

通 告

第01/CAFC/2019號決議

根據經第2/2018號行政法規第三十八條第一款及第八十九

條第二款，以及五月十六日第26/94/M號法令第四條第一款b）項

及第八條第三款規定，議決通過如下：

一、在核實有關開支的合法性、有預留款項及有權限實體的

許可後，進行以載於文化基金本身預算的撥款承擔的開支的結

Ordem
N.º do 
cand.

Nome N.º do BIR
Classi-
ficação 

final

2.º 1175 Leong, Wai In 1294XXXX ........... 64,60

3.º 1101 Leong, Hou Man 1335XXXX ........... 63,06

4.º  745 Kou, Weng Tat 1225XXXX ........... 62,66

5.º  300 Cheng, Man Pan 5163XXXX ............ 61,66

Candidatos excluídos:

N.º do 
Cand.

Nome N.º do BIR Notas

375 Chin, Wai Seng 5204XXXX (a)

577 Hoi, Heng Hou 5108XXXX (a)

579 Hoi, Hoi Po 1325XXXX (a)

916 Lao, Ka Fai 5212XXXX (a)

1017 Lei, Kin Fai 1351XXXX (a)

1700 Wong, Kam Seng 5181XXXX (a)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Ter faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da pre-
sente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Administração e Justiça, de 9 de Janeiro de 2019).

Instituto de Formação Turística, aos 18 de Dezembro de 
2018.

O Júri:

Presidente: Lai Weng Chio, técnico superior assessor princi-
pal.

Vogais: Vong Kuok Veng, adjunto-técnico especialista prin-
cipal; e

Choi Tak Keong, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 3 161,00)

FUNDO DE CULTURA

Aviso

Deliberação n.º 01/CAFC/2019

Nos termos do n.º 1 do artigo 38.º e do n.º 2 do artigo 89.º do 
Regulamento Administrativo n.º 2/2018, conjugados com o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 3 do artigo 8.º 
do Decreto-Lei n.º 26/94/M, de 16 de Maio, o Conselho Admi-
nistrativo do Fundo de Cultura deliberou:

1. A liquidação e o pagamento das despesas que devam ser 
satisfeitas por conta das dotações inscritas no Orçamento Pri-
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算及支付，須以委員會主席穆欣欣及委員會成員之一的組織及

行政財政管理廳廳長莊綺雯兩人共同簽署的支票或支付指令為

之。

二、發出出納活動範圍內的支付指令，須委員會主席穆欣欣

及委員會成員之一的組織及行政財政管理廳廳長莊綺雯共同簽

署為之。

三、倘上述委員會成員不在或因故不能視事時，本決議所指

的行為及活動由其合法代任人實行。

四、上述委員會成員自二零一九年一月一日起在本決議範圍

內所作出的行為及活動，予以追認。

二零一九年一月十一日於文化基金

行政管理委員會：

主席：穆欣欣

其他成員：劉芳

  余慧敏

  司徒妙儀

  莊綺雯

（是項刊登費用為 $2,085.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

根據八月二十六日第54/GM/97號批示，關於給予私人和私

人機構財政資助的有關規定，海事及水務局現公佈於二零一八年

第四季度的資助名單：

vativo do Fundo de Cultura, verificados os pressupostos de 
legalidade, cabimentação e autorização, são efectuados por 
cheque ou por ordem de pagamento, mediante assinatura con-
junta da presidente do Conselho, Mok Ian Ian, e da vogal do 
Conselho e chefe do Departamento de Organização e Gestão 
Administrativa e Financeira, Chong Yi Man.

2. A emissão, no âmbito das operações de tesouraria, de 
ordens de pagamento, é efectuada mediante assinatura con-
junta da presidente do Conselho, Mok Ian Ian, e da vogal do 
Conselho e chefe do Departamento de Organização e Gestão 
Administrativa e Financeira, Chong Yi Man.

3. Na ausência ou impedimento dos membros supra referi-
dos, os actos e as operações a que se refere a presente delibera-
ção serão exercidas pelos respectivos substitutos legais.

4. São ratificados todos os actos e operações a que se refere a 
presente deliberação, desde 1 de Janeiro de 2019.

Fundo de Cultura, aos 11 de Janeiro de 2019.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Mok Ian Ian.

Os restantes membros:

Lau Fong, substituta;

Iu Wai Man;

Si Tou Mio I; e 

Chong Yi Man.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a parti-
culares e a instituições particulares, vem a Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água publicar a lista dos 
apoios concedidos no 4.º trimestre do ano 2018:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門漁民互助會

Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores 

de Macau

27/3/2018 $ 166,973.00 資助“休漁期收集漁船家居垃圾活動”計劃。

Apoio financeiro para o «Plano de recolha de 

resíduos domésticos das embarcações de pesca 

durante o período de Defeso da Pesca».

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

26/11/2018 $ 5,170.00 公益。

Solidariedade social.
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二零一九年一月十四日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $1,382.00）

郵 電 局

公 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的工商管理範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一八年十月十日

第四十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進

行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，現根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將郵電局專業或

職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門議事亭前地郵

電局總部大樓二樓（查閱時間：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），並上載於本局網頁（http://www.

ctt.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。 

二零一九年一月十七日於郵電局

局長 劉惠明 

（是項刊登費用為 $1,462.00）

通 告

按照運輸工務司司長於二零一八年十一月十二日的批示，

以及根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律

《公共部門勞動合同制度》的規定，郵電局以對外開考進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考，以行政任用合同制度填

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 14 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 
2.º andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do 
Senado, em Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços 
(http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), 
a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico 
superior de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de gestão de empresas, da Direcção dos Serviços de Cor-
reios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 41, II Série, de 10 de Outubro de 2018. 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
17 de Janeiro de 2019. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 12 de Novembro de 
2018, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015, «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
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補公眾接待行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技

術輔導員兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的

職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補同一部門、同一職程及同一職務範疇出現的職缺。

2. 報考條件

凡具有高中畢業學歷及符合現行法例具備擔任公共職務的

其他一般及特別要件，尤其須為澳門特別行政區永久性居民、成

年、具備任職能力、身體健康及精神健全，並符合下列者，均可

報考本開考：

a）在第002-2016-AT-01號統一管理開考綜合能力評估程序

（開考通告刊登於二零一六年十二月二十八日《澳門特別行政區

公報》，以填補各公共部門第一職階二等技術輔導員職缺）中，

或在第001-2016-TS-01號開考綜合能力評估程序（開考通告刊

登於二零一六年十月十九日《澳門特別行政區公報》，以填補各

公共部門第一職階二等高級技術員職缺）中評為合格投考人，或

在該等成績名單中獲豁免有關開考；或

b）至報考期限屆滿日（二零一九年二月十二日），符合經

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第十二條第三款

（一）至（五）項規定的條件。

3. 報考方式及期限

3.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

3.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

3.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（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

mento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo com 
atendimento ao público, da Direcção dos Serviços de Correios 
e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nestes Ser-
viços até ao termo da validade do concurso:

1. Validade

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para provimento de luga-
res vagos que venham a verificar-se nestes Serviços, na mesma 
carreira e área funcional.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os candidatos 
que estejam habilitados com o ensino secundário complemen-
tar e reúnam os demais requisitos gerais e especiais para o 
desempenho de funções públicas, nos termos da legislação em 
vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, maioridade, com capacidade 
profissional, aptidão física e mental, e:

a) Tenham sido aprovados na etapa de avaliação de com-
petências integradas do Concurso de Gestão Uniformiza-
da n.º 002-2016-AT-01, publicado por aviso de 28 de Dezembro 
de 2016, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, aberto para o preenchimento de lugares de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, dos serviços públicos ou do 
Concurso n.º 001-2016-TS-01, publicado por aviso de 19 de 
Outubro de 2016, no Boletim Oficial da RAEM, aberto para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desses concursos foram 
dispensados, conforme as listas classificativas; ou

 b) Se encontrem, até ao termo do prazo de apresentação de 
candidaturas (até ao dia 12 de Fevereiro de 2019), nas condi-
ções das alíneas 1) a 5) do n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017.

3. Formas e prazo de apresentação de candidatura

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

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura.

3.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por qualquer 
outra pessoa, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
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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）

親身到澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓209室公共關係及

總檔案處提交。

3.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

4. 報考須提交的文件

4.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

4.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第4.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第4.1點a）和b）項所指文件及個人資料紀錄在其個人檔案

已存有，則無須提交，但須於報考時明確聲明該事實。

4.3 如投考人無提交第4.1點a）、b）及c）項所指的文件、或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則除名。

4.4 第4.1點a）和b）項所指文件的副本可以是普通副本或經

認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

4.6上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na sala 209, Divisão de 
Relações Públicas e Arquivo Geral da Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício Sede da 
mesma Direcção, sito no Largo do Senado, em Macau.

3.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico, disponibilizado 
através da plataforma de apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada, dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação de telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM».

 A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

4. Documentos a apresentar na candidatura

4.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

4.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) do ponto 4.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apre-
sentação da candidatura.

4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do 
ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas.

4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indi-
car a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

 4.6 Os formulários próprios acima referidos, «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Pro-
fissionais ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», 
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
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5. 職務內容

協助技術人員執行職務，主要是收集和處理資料並作出分析

以及製作報告及意見書；協助技術人員研究或構思各類計劃並

跟進計劃的不同階段在公共機關及部門的執行情況。具備良好

英語書寫能力及溝通技巧，以提供優質接待公眾職務，當中包括

接待外籍人士。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術輔導員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

四級別260點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

7. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及續

後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，一小時三十分

鐘），具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以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。

11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試=60%

甄選面試=40%

5. Conteúdo funcional

Funções de apoio aos técnicos predominantemente execu-
tando tarefas necessárias à recolha e tratamento de dados, le-
vantamento de situações e elaboração de relatórios e pareceres; 
colaboração com os técnicos executando tarefas diversificadas 
com vista à realização de estudos ou concepção de projectos e 
acompanhamento da sua execução nos vários domínios de ac-
tuação dos órgãos e serviços públicos. É necessário o domínio 
da língua inglesa falada e escrita para serviços de atendimento 
com qualidade, incluindo o atendimento de estrangeiros.

6. Vencimento, direitos e regalias

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
260 da tabela indiciária, nível 4, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
precedido de um período experimental com a duração de seis 
meses.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 1 hora e 30 minutos), com carácter 
eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 40%.
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12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大

樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa fp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點

及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門議事亭前地郵電局總部

大樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓

二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點及

查閱地點的公告亦會在《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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及郵電局網

頁http://www.ctt.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 經第2/2006號及第29/2016號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵電局組織規章》；

14.2 關於郵務的法例：

a）十一月二十九日第88/99/M號法令——訂定在提供郵政

服務，設置及使用郵政基礎設施時須遵守之一般原則；

b）經第400/2005號、第205/2012號及第197/2016號行政長

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em  Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-
ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em http://
www.ctt.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-
reios e Telecomunicações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M, 
de 9 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 2/2006 e Regulamento Administrativo 
n.º 29/2016;

14.2 Legislação sobre correios:

a) Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro — Princípios 
gerais a observar na prestação dos serviços postais e na instala-
ção e utilização de infra-estruturas de correio;

b) Regulamento do Serviço Público de Correspondências 
Postais, aprovado pela Portaria n.º 441/99/M, de 29 de Novem-
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官批示修改的十一月二十九日第441/99/M號訓令核准的《郵政

函件公共服務規章》；

c）經第292/2015號行政長官批示修改的十一月二十九日第

442/99/M號訓令核准的《郵政包裹公共服務規章》；

d）十一月二十九日第443/99/M號訓令核准的《郵政托收公

共服務規章》；

e）十一月二十九日第444/99/M號訓令核准的《郵資憑證規

章》；

f）十一月二十九日第445/99/M號訓令核准的《郵政匯票公

共服務規章》；

g）十一月二十九日第446/99/M號訓令核准的《電子信函公

共服務規章》；

h）十一月二十九日第447/99/M號訓令核准的《免付回郵郵

資公共服務規章》；

i）經第540/2015號行政長官批示修改的十一月二十九日第

448/99/M號訓令核准的《特快專遞（EMS）公共服務規章》；

j）經第330/2005號及第187/2012號行政長官批示修改的

十一月二十九日第449/99/M號訓令核准的《郵箱規章》；

k）第186/2013號行政長官批示核准的《郵政電子掛號郵件

公共服務規章》；

l）經第33/2009號、第91/2010號、第32/2013號及第24/2014

號行政長官命令修改的第62/2005號行政命令核准的《郵政服務

收費及罰款總表》；

m）第292/GM/99號批示核准用於以郵遞方式向有關之人本

人作出傳喚及通知之掛號信及收件回執之官方式樣。

14.3 公眾接待、溝通和人際關係的知識；

14.4 出納基本知識；

14.5 報告及公函的草擬；

14.6 資訊科技的使用（文書處理、試算表和電子郵件）；

14.7 英語的基礎知識。

於知識考試的任何階段，投考人均可查閱考試範圍內所列

法例，但不得查閱任何參考書籍或其他資料。

bro, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 400/2005, pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 205/2012 e pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 197/2016;

c) Regulamento do Serviço Público de Encomendas Postais, 
aprovado pela Portaria n.º 442/99/M, de 29 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 292/2015;

d) Regulamento do Serviço Público de Cobrança Postal, 
aprovado pela Portaria n.º 443/99/M, de 29 de Novembro;

e) Regulamento de Valores Postais, aprovado pela Portaria 
n.º 444/99/M, de 29 de Novembro;

f) Regulamento do Serviço Público de Vales Postais, aprova-
do pela Portaria n.º 445/99/M, de 29 de Novembro;

g) Regulamento do Serviço Público de Correio Electrónico, 
aprovado pela Portaria n.º 446/99/M, de 29 de Novembro;

h) Regulamento do Serviço Público de Resposta Sem Fran-
quia, aprovado pela Portaria n.º 447/99/M, de 29 de Novembro;

i) Regulamento do Serviço Público de Correio Rápido (EMS), 
aprovado pela Portaria n.º 448/99/M, de 29 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 540/2015;

j) Regulamento dos Receptáculos Postais, aprovado pela Por-
taria n.º 449/99/M, de 29 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005 e 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012;

k) Regulamento do Serviço Público de Correio Electrónico 
Registado Postal, aprovado pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 186/2013;

l) Tabela Geral de Taxas e Multas dos Serviços Postais, 
aprovada pela Ordem Executiva n.º 62/2005, com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 33/2009, pela Ordem 
Executiva n.º 91/2010, pela Ordem Executiva n.º 32/2013 e pela 
Ordem Executiva n.º 24/2014;

m) Despacho n.º 292/GM/99 — Modelos oficiais de carta 
registada e de aviso de recepção, para citação e notificação 
pessoais a efectuar por via postal;

14.3 Conhecimentos sobre atendimento ao público, comuni-
cação e relações interpessoais;

14.4 Conhecimentos básicos de serviço de caixa;

14.5 Redacção de relatórios e ofícios;

14.6 Informática na óptica do utilizador (processamento de 
texto, folha de cálculo e correio electrónico);

14.7 Conhecimentos básicos de língua inglesa.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida em qualquer fase das provas de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou outras informa-
ções.
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15. 適用法例

本開考受經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律

修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法

律《公共部門勞動合同制度》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

主席：集郵處處長 曹引桂

正選委員：營業處代處長 譚海容

     特級技術員 李浩源

候補委員：首席顧問高級技術員 康經維

     首席郵務輔導技術員 杜偉健

二零一九年一月十七日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $14,688.00）

房 屋 局

通 告

（開考編號：01-TS -2019）

按照運輸工務司司長於二零一八年十二月六日的批示，以及

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，房屋局進行統

一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以填補房屋局編

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

O júri do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais tem a seguinte composição:

Presidente: Chou Ian Kuai, chefe da Divisão de Filatelia.

Vogais efectivos: Tam Hoi Iong, chefe da Divisão de Explo-
ração, substituta; e

Lei Hou Un, técnico especialista.

Vogais suplentes: Hong Keng Wai, técnico superior assessor 
principal; e

 Tou Wai Kin, técnico-adjunto postal principal.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
17 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 14 688,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Avisos

(Concurso n.º 01-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro 
de 2018, nos termos do disposto na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
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制內建築範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考為統一管理制度的對外專業或職務能力評估開考。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

進行建築範疇的科學技術研究及應用，須具有能力去解決

具複雜性之個案，撰寫報告書及提供可行性方案。尤其：

——研究、改編或採用技術性的方法和程序制定研究工作、

構思及發展計劃、發出意見書；並需考慮就有關政策制訂措施及

對建築範疇的管理作出較高的決定；

——參與部門和跨部門性質的工作小組會議，協助上級處

理建築範疇的工作事宜；

——跟進建築範疇項目的招標程序等。

4. 報考條件

4.1 凡於報考期屆滿前具有建築學學士學位或同等學歷，或

不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，符合經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十二條第三款規定者；

4.2 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力

評估程序（開考編號：001-2016-T S-01，開考通告刊登於二零

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，評為合格的投考人，或在該成績名單中根據第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十一條第四款規定

carreira de técnico superior, área de arquitectura, do quadro 
do pessoal do Instituto de Habitação, adiante designado por 
IH, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade 

Trata-se de concurso externo, de prestação de provas, para 
avaliação de competências profissionais ou funcionais do regi-
me de gestão uniformizada.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se neste Instituto, até ao ter-
mo da sua validade, na mesma carreira e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalia

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.

3. Conteúdo funcional

Realização de estudos de natureza científico-técnica e apli-
cação na área de arquitectura, devendo apresentar capacidade 
para resolução de casos complexos, elaboração de informações 
e apresentação de medidas viáveis. Nomeadamente: 

— Estudos, adaptação ou aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica, elaborando estudos, concebendo e desen-
volvendo projectos, emitindo pareceres, elaborando medidas 
tendo em consideração as respectivas políticas e a tomada de 
decisão sobre a gestão na área de arquitectura;

— Participação em reuniões de grupos de trabalho de carác-
ter departamental e interdepartamental, apoiando os superio-
res no tratamento dos assuntos relativos à área de arquitectura;

— Acompanhamento dos procedimentos relativos a concur-
sos de projectos na área de arquitectura.

4. Condições de candidatura

4.1 Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao 
termo do prazo de apresentação de candidaturas, possuam 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura na área de arquitectura, e que preencham 
os requisitos previstos na alínea 3) do artigo 12.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com alterações introduzidas pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017;

4.2 Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso de 
Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, publicado por aviso 
de 19 de Outubro de 2016, no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, aberto para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa, nos termos do n.º 4 
do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, e 
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獲豁免有關程序的投考人，具備建築學學士學位或同等學歷，或

不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位；

4.3 上述4.1及4.2之人士必須符合現行法律規定的擔任公職

的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任

職能力、身體健康及精神健全者。

5. 報考方式及期限

5.1 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計；

5.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的《專業或職務能力評估開考報名表》，並附同報

考要件的證明文件。

5.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間親身到

澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局接待處遞交。

5.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

6. 報考須提交的文件

6.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

que estejam habilitados com licenciatura ou equiparada, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura na área 
de arquitectura;

4.3 Os indivíduos acima referidos nos pontos 4.1 e 4.2 que 
reúnam os requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau, maioridade, capacidade profissional, aptidão física e 
mental.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

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

5.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo  Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

5.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas, no horário de expediente, na recepção 
do IH, situado na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício 
Cheng Chong, r/c, L, Macau.

5.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/e da aplicação do telemóvel «Acesso 
Comum aos Serviços Públicos da Região Administrativa Espe-
cial de Macau»), dentro do prazo de apresentação de candida-
turas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

6. Documentos a apresentar na candidatura 

6.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) «Nota curricular para concurso» de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente 
assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos do-
cumentos comprovativos do mencionado.
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6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第6.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

b）如上述第6.1點a）及b）項所指文件及個人資料紀錄在其

個人檔案已存有，則無須提交，但須於報考時作出聲明。

6.3 如投考人提交上述第6.1點所指的證明文件為普通副本，

應於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第

三十七條第四款（二）項所指的提交文件期間，提交該等文件的

正本或經認證的副本。

6.4 申請准考時，投考人應指明考試時擬用中文或葡文作

答。

6.5 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可於印務局購買或於該局網頁內下載。

7. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，三小時），具淘汰

性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

8. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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。

9. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以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。

6.2 Candidatos vinculados à função pública:

a) Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
6.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem;

b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 6.1, bem como do registo biográfico, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

6.3 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos docu-
mentos comprovativos referidos no ponto 6.1, deve apresentar 
os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos 
dentro do prazo para apresentação dos documentos a que se 
refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017.

6.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

6.5 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
adquiridos na Imprensa Oficial ou descarregados na página 
electrónica da mesma.

7. Método de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (duração 
de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8. Objectivo do método de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — Determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

9. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.
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10. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試=50%

甄選面試=40%

履歷分析=10%

11. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

12. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地

下L房屋局接待處，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱

大廈地下L房屋局接待處，並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下

L房屋局接待處，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張貼地

點及查閱地點的公告亦會在《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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及房屋局網

頁http://www.ihm.gov.mo/。

13. 考試範圍     

13.1  相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識；

13.2  法律知識：

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

12. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na recepção 
do IH, situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau, 
Edifício Cheng Chong, r/c, L, bem como disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na 
página electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, e sendo 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação 
e consulta.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau e afixados na recepção do IH, 
situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau, Edifício 
Cheng Chong, r/c, L, bem como disponibilizados na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página 
electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na recepção 
do IH, situada na Estrada do Canal dos Patos n.º 220, Macau, 
Edifício Cheng Chong, r/c, L, e disponibilizadas na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, sen-
do publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do IH, em 
http://www.ihm.gov.mo/.

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos profissionais relacionados/conhecimen-
tos para o desempenho de funções desta área.

13.2 Conhecimentos jurídicos:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;
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2）經第110/99/M號法令修改的第57/99/M號法令核准之

《行政程序法典》；

3）第17/2013號行政法規——《房屋局的組織及運作》；

4）第25/2009號行政法規——《社會房屋的分配、租賃及管

理》；

5）第41/95/M號法令——《規範以房屋發展合同制度所建

樓宇之管理》；

6）經第11/2015號法律修改的第10/2011號法律——《經濟

房屋法》；

7）第4/2007號行政法規——《樓宇維修基金》；

8）現行《澳門公共行政工作人員通則》； 

9）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職

程制度》；

10）第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

11）第31/2004號行政法規核准《公共行政工作人員工作表

現評核一般制度》；

12）第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

13）第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放

供款規章》；

14）第79/85/M號法令——《都市建築總章程》；

15）第9/83/M號法律——《建築障碍的消除》；

16）第24/95/M號法令核准——《防火安全規章》；

17）第01/DSSOP T/2009 號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規範》；

18）經五月十五日第30/89/M號法令修改之十二月十五日第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

19）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

20）十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度。

13.3 電腦應用軟、硬件知識，尤其是Microsoft Office系列

軟件及AutoCAD軟件的應用；

2) Decreto-Lei n.º 57/99/M — aprova o Código do Proce-
dimento Administrativo, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 110/99/M;

3) Regulamento Administrativo n.º 17/2013 — Organização 
e funcionamento do Instituto de Habitação;

4) Regulamento Administrativo n.º 25/2009 — Atribuição, 
Arrendamento e Administração de Habitação Social;

5) Decreto-Lei n.º 41/95/M — Regula a administração de 
edifícios promovidos em regime de contrato de desenvolvimen-
to para a habitação;

6) Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 11/2015;

7) Regulamento Administrativo n.º 4/2007 — Fundo de Re-
paração Predial;

8) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

9) Lei n.º 14/2009— Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017;

10) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

11) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública;

12) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

13) Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos; 

14) Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana;

15) Lei n.º 9/83/M — Supressão de Barreiras Arquitectóni-
cas;

16) Decreto-Lei n.º 24/95/M, aprova o Regulamento de Se-
gurança contra Incêndios;

17) Circular n.º 01/DSSOPT/2009 (Regulamentação das 
Condições Referentes à Altura dos Edifícios e Edificabilidade 
dos Lotes);

18) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

19) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

20) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas.

13.3 Conhecimentos relativos à aplicação informática de 
software e hardware, nomeadamente a aplicação de Microsoft 
Office e de AutoCAD;
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13.4 撰寫有關建築範疇的建議書、報告書及專業技術意見

書等公文書。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱上述13.2所指法例，

但有關文本內不能附有任何標註、註解及範例，且不得使用計算

機或任何其他電子器材，以及不得查閱其他參考書籍或資料。

14. 適用法例

本開考由經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

15. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. 典試委員會的組成

主席：房屋局顧問高級技術員 郭杰平

正選委員：房屋局首席顧問高級技術員 廖東明

  房屋局首席顧問高級技術員 黃丹東

候補委員：房屋局首席顧問高級技術員 劉炳祺

  房屋局首席顧問高級技術員 林玉媚

二零一九年一月十八日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $15,050.00）

（開考編號：02-TS-2019）

按照運輸工務司司長於二零一八年十二月六日的批示，以及

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，房屋局進行統一

管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以填補房屋局編制

13.4 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos na área de arquitectura, e outros instrumentos públicos. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos (prova escrita) a consulta da legislação referida no ponto 
13.2, na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal, e é proibido o uso de má-
quina calculadora ou outros equipamentos electrónicos, bem 
como a consulta a quaisquer outros livros de referência ou ele-
mentos estranhos.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com alterações introduzidas pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017.

15. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

16. Composição do júri

Presidente: Kuok Kit Peng, técnico superior assessor do IH.

Vogais efectivos: Lio Tong Meng, técnico superior assessor 
principal do IH; e

Wong Tan Tong, técnica superior assessora principal do IH.

Vogais suplentes: Lau Peng Kei, técnico superior assessor 
principal do IH; e

Lam Iok Mei, técnica superior assessora principal do IH.

Instituto de Habitação, aos 18 de Janeiro de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 15 050,00)

(Concurso n.º 02-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro de 
2018, nos termos do disposto na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
quatro lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
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內土木工程範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員四個

職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考為統一管理制度的對外專業或職務能力評估開考。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

進行土木工程範疇的科學技術研究及應用，須具有能力去

解決具複雜性之個案，撰寫報告書及提供可行性方案。尤其：

——研究、改編或採用技術性的方法和程序制定研究工作、

構思及發展計劃、發出意見書；並需考慮就有關政策制訂措施及

對土木工程範疇的管理作出較高的決定；

——負責土木工程範疇的設計、監督及管理工作；

——參與部門和跨部門性質的工作小組會議，協助上級處

理土木工程範疇的工作事宜；

——跟進土木工程範疇項目的招標程序等。

4. 報考條件

4.1 凡於報考期屆滿前具有土木工程學士學位或同等學

歷，或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，符合經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定者；

4.2 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力

評估程序（開考編號：001-2016-T S-01，開考通告刊登於二零

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，評為合格的投考人，或在該成績名單中根據第14/2016號行政

carreira de técnico superior, área de engenharia civil, do qua-
dro do pessoal do Instituto de Habitação, adiante designado 
por IH, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao 
termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso externo, de prestação de provas, para 
avaliação de competências profissionais ou funcionais do regi-
me de gestão uniformizada.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se neste Instituto, até ao ter-
mo da sua validade, na mesma carreira e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalia

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.

3. Conteúdo funcional

Realização de estudos de natureza científico-técnica e apli-
cação na área de engenharia civil, devendo apresentar capaci-
dade para resolução de casos complexos, elaboração de infor-
mações e apresentação de medidas viáveis. Nomeadamente:

— Estudos, adaptação ou aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica, elaborando estudos, concebendo e desen-
volvendo projectos, emitindo pareceres, elaborando medidas 
tendo em consideração as respectivas políticas e a tomada de 
decisão sobre a gestão na área de engenharia civil;

— Responsável pela concepção, fiscalização e gestão dos tra-
balhos relativos à área de engenharia civil;

— Participação em reuniões de grupos de trabalho de carácter 
departamental e interdepartamental, apoiando os superiores 
no tratamento dos assuntos relativos à área de engenharia civil;

— Acompanhamento dos procedimentos relativos a concursos 
de projectos na área de engenharia civil.

4. Condições de candidatura

4.1 Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao ter-
mo do prazo de apresentação de candidaturas, possuam licen-
ciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura na área de engenharia civil, e que preencham 
os requisitos previstos na alínea 3) do artigo 12.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com alterações introduzidas pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017;

4.2 Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, publicado por 
aviso de 19 de Outubro de 2016, no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, aberto para 
o preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa, nos termos do n.º 4 do 
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法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十一條第四款規定

獲豁免有關程序的投考人，具備土木工程學士學位或同等學歷，

或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位；

4.3 上述4.1及4.2之人士必須符合現行法律規定的擔任公職

的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任

職能力、身體健康及精神健全者。

5. 報考方式及期限

5.1 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計；

5.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的《專業或職務能力評估開考報名表》，並附同

報考要件的證明文件。

5.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間親身到

澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局接待處遞交。

5.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

6. 報考須提交的文件

6.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, e que 
estejam habilitados com licenciatura ou equiparada, ou mes-
trado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos 
integrados que não confira grau de licenciatura na área de en-
genharia civil;

4.3 Os indivíduos acima referidos nos pontos 4.1 e 4.2 que 
reúnam os requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau, maioridade, capacidade profissional, aptidão física e 
mental.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

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

5.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

5.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas, no horário de expediente, na recepção 
do IH, situado na Estrada do Canal dos Patos n.º 220, Edifício 
Cheng Chong r/c L, Macau.

5.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so Comum aos Serviços Públicos da Região Administrativa 
Especial de Macau»), dentro do prazo de apresentação de can-
didaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) «Nota curricular para concurso» de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente 
assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos do-
cumentos comprovativos do mencionado.
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6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第6.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

b）如上述第6.1點a）及b）項所指文件及個人資料紀錄在其

個人檔案已存有，則無須提交，但須於報考時作出聲明。

6.3 如投考人提交上述第6.1點所指的證明文件為普通副本，

應於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第

三十七條第四款（二）項所指的提交文件期間，提交該等文件的

正本或經認證的副本。

6.4 申請准考時，投考人應指明考試時擬用中文或葡文作

答。

6.5 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可於印務局購買或於該局網頁內下載。

7. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，三小時），具淘汰

性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

8. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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。

9. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以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。

6.2 Candidatos vinculados à função pública:

a) Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
6.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem.

b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 6.1, bem como do registo biográfico, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

6.3 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos docu-
mentos comprovativos referidos no ponto 6.1, deve apresentar 
os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos 
dentro do prazo para apresentação dos documentos a que se 
refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017.

6.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

6.5 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
adquiridos na Imprensa Oficial ou descarregados na página 
electrónica da mesma.

7. Método de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (duração 
de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8. Objectivo do método de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — Determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a 
habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.

9. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.
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10. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 50%

甄選面試 = 40%

履歷分析 = 10%

11. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

12. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈

地下L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱

大廈地下L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下

L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張貼地

點及查閱地點的公告亦會在《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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及房屋局網

頁http://www.ihm.gov.mo/。

13. 考試範圍

13.1 專業知識：

1）電腦應用軟、硬件知識，尤其是Microsoft Office系列軟

件及AutoCAD軟件的應用；

2）撰寫有關土木工程範疇的建議書、報告書及專業技術意

見書等公文書；

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

12. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na recepção do 
IH, situada na Estrada do Canal dos Patos n.º 220, Macau, Edi-
fício Cheng Chong r/c L, bem como disponibilizadas na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página 
electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, e sendo publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau e afixados na recepção do IH, 
situada na Estrada do Canal dos Patos n.º 220, Macau, Edifício 
Cheng Chong, r/c L, bem como disponibilizado na página elec-
trónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página 
electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na recepção 
do IH, situada na Estrada do Canal dos Patos n.º 220, Macau, 
Edifício Cheng Chong r/c L, e disponibilizadas na página elec-
trónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na 
página electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, sendo 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau os anúncios com indicação dos locais em que as 
mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do IH, em 
http://www.ihm.gov.mo/.

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos profissionais:

1) Conhecimentos relativos à aplicação informática de software 
e hardware, nomeadamente a aplicação de Microsoft Office e 
de AutoCAD;

2) Elaboração de propostas, informações e pareceres técni-
cos na área de engenharia civil, e outro instrumento público.
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3）土木工程設計方面的專業知識；

4）土木工程施工計劃及建築構造的專業知識；

5）土木工程施工監督的實務知識。

13.2 法律知識：

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）經第110/99/M號法令修改的第57/99/M號法令核准之

《行政程序法典》；

3）第17/2013號行政法規——《房屋局的組織及運作》；

4）第25/2009號行政法規——《社會房屋的分配、租賃及管

理》；

5）第41/95/M號法令——《規範以房屋發展合同制度所建

樓宇之管理》；

6）經第11/2015號法律修改的第10/2011號法律——《經濟

房屋法》；

7）第4/2007號行政法規——《樓宇維修基金》；

8）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

9）第79/85/M號法令——《都市建築總章程》；

10）六月九日第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

11）八月十九日第46/96/M號法令核准的《澳門供排水規

章》；

12）九月十六日第56/96/M號法令核准的《屋宇結構及橋樑

結構之安全及荷載規章》；

13）十月七日第60/96/M號法令核准的《鋼筋混凝土及預應

力混凝土結構規章》；

14）十月十四日第64/96/M號法令核准的《鋼筋混凝土用熱

軋鋼筋標準》；

15）十月十三日第42/97/M號法令核准的《混凝土標準》；

16）第29/2001號行政法規——《建築鋼結構規章》；

17）第9/83/M號法律——《建築障碍的消除》；

18）八月二十六日第47/96/M號法令核准的《地工技術規

章》；

3) Conhecimentos profissionais sobre a concepção de enge-
nharia civil;

4) Conhecimentos profissionais sobre os projectos de execu-
ção de obras de engenharia civil e estruturas de construção;

5) Conhecimentos práticos de supervisão da construção na 
área de engenharia civil.

13.2 Conhecimentos jurídicos:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

2) Decreto-Lei n.º 57/99/M — aprova o Código do Proce-
dimento Administrativo, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 110/99/M;

3) Regulamento Administrativo n.º 17/2013 — Organização 
e funcionamento do Instituto de Habitação;

4) Regulamento Administrativo n.º 25/2009 — Atribuição, 
Arrendamento e Administração de Habitação Social;

5) Decreto-Lei n.º 41/95/M — Regula a administração de 
edifícios promovidos em regime de contrato de desenvolvimento 
para a habitação;

6) Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2015;

7) Regulamento Administrativo n.º 4/2007 — Fundo de 
Reparação Predial;

8) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

9) Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana;

10) Decreto-Lei n.º 24/95/M, aprova o Regulamento de 
Segurança contra Incêndios;

11) Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Resi-
duais de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 
de Agosto;

12) Regulamento de Segurança e Acções em Estruturas de 
Edifícios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 56/96/M, de 
16 de Setembro;

13) Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esfor-
çado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/96/M, de 7 de Outubro;

14) Norma de Aços para Armaduras Ordinárias, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 64/96/M, de 14 de Outubro;

15) Norma de betões, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 42/97/M, 
de 13 de Outubro;

16) Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Regulamento 
de Estruturas de Aço para Edifícios;

17) Lei n.º 9/83/M — Supressão de Barreiras Arquitectónicas;

18) Decreto-Lei n.º 47/96/M, de 26 de Agosto — Aprova o 
Regulamento de Fundações;
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19）八月十一日第32/97/M號法令核准的《擋土結構與土方

工程規章》；

20）經五月十五日第30/89/M號法令修改之十二月十五日第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

21）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

22）十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱上述13.2所指法例，

但有關文本內不能附有任何標註、註解及範例，以及不得查閱其

他參考書籍或資料；並僅可使用沒有編程功能的計算機。

14. 適用法例

本開考由經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

15. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. 典試委員會的組成

主席：房屋局顧問高級技術員 郭健文

正選委員：房屋局首席顧問高級技術員 李鎮東

  房屋局顧問高級技術員 郭杰平

候補委員：房屋局首席顧問高級技術員 廖東明

  房屋局首席顧問高級技術員 劉炳祺

二零一九年一月十八日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $15,165.00）

（開考編號：03-TS-2019）

按照運輸工務司司長於二零一八年十二月六日及十二月十三

日的批示，以及根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第

19) Decreto-Lei n.º 32/97/M — Aprova o Regulamento de 
Estruturas de Suporte e Obras de Terras;

20) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

21) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

22) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-
mentos (prova escrita) a consulta da legislação referida no 
ponto 13.2, na sua versão original, sem anotações do editor e 
sem qualquer nota ou registo pessoal, e é proibido a consulta a 
quaisquer outros livros de referência ou elementos estranhos, 
podendo usar apenas calculadora sem funções de programa-
ção.

14. 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», alterada pela Lei n.º 4/2017, e do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

15. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

16. Composição do júri

Presidente: Kuok Kin Man, técnico superior assessor do IH.

Vogais efectivos: Lei Chan Tong, técnico superior assessor 
principal do IH; e

Kuok Kit Peng, técnico superior assessor do IH.

Vogais suplentes: Lio Tong Meng, técnico superior assessor 
principal do IH; e

Lau Peng Kei, técnico superior assessor principal do IH.

Instituto de Habitação, aos 18 de Janeiro de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 15 165,00)

(Concurso n.º 03-TS -2019)

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 6 e 13 de Dezem-
bro de 2018, nos termos do disposto na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e no Regu-
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14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，房屋局進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

以填補房屋局編制內機電工程範疇高級技術員職程第一職階二

等高級技術員五個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現

的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考為統一管理制度的對外專業或職務能力評估開考。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

——進行機電範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據； 

——參與部門和跨部門性質的工作小組會議，協助上級處

理機電範疇的工作事宜；

——跟進機電範疇項目的招標程序，監督和協調工作人員

等。

4. 報考條件   

4.1 凡於報考期屆滿前具有電機工程、機電工程、機械工程

或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀

碩士或連讀博士學位，符合經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第三款規定者；

4.2 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力

評估程序（開考編號：001-2016-T S-01，開考通告刊登於二零

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，評為合格的投考人，或在該成績名單中根據第14/2016號行政

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
cinco lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de engenharia electromecâ-
nica, do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, adiante 
designado por IH, e dos que vierem a verificar-se neste Institu-
to até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade 

Trata-se de concurso externo, de prestação de provas, para 
avaliação de competências profissionais ou funcionais do regi-
me de gestão uniformizada.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se neste Instituto, até ao ter-
mo da sua validade, na mesma carreira e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.

3. Conteúdo funcional

— Elaboração de pareceres e realização de estudos de natu-
reza científico-técnica na área de electromecânica, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões;

— Participação em reuniões de grupos de trabalho de carác-
ter departamental e interdepartamental, apoiando os superio-
res no tratamento dos assuntos relativos à área de electromecâ-
nica;

— Acompanhamento dos procedimentos relativos a con-
cursos de projectos na área de electromecânica, supervisão ou 
coordenação de outros trabalhadores.

4. Condições de candidatura

4.1 Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao 
termo do prazo de apresentação de candidaturas, possuam 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados, que não confira 
grau de licenciatura na área de engenharia electrotécnica, de 
engenharia electromecânica e de engenharia mecânica, e que 
preencham os requisitos previstos na alínea 3) do artigo 12.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017;

4.2 Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, publicado por 
aviso de 19 de Outubro de 2016, no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, aberto para 
o preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
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法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十一條第四款規定

獲豁免有關程序的投考人，具備電機工程、機電工程、機械工程

或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀碩

士或連讀博士學位；

4.3 上述4.1及4.2之人士必須符合現行法律規定的擔任公職

的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任

職能力、身體健康及精神健全者。

5. 報考方式及期限

5.1 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計；

5.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的《專業或職務能力評估開考報名表》，並附同報

考要件的證明文件。

5.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間親身到

澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局接待處遞交。

5.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

6. 報考須提交的文件

6.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併遞交相關曾

修讀科目證明，以助審查開考的准考資格）；

escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa, nos termos do 
n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
e que estejam habilitados com licenciatura ou equiparada, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura na área 
de engenharia electrotécnica, de engenharia electromecânica e 
de engenharia mecânica;

4.3 Os indivíduos acima referidos nos pontos 4.1 e 4.2 que 
reúnam os requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau, maioridade, capacidade profissional, aptidão física e 
mental.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

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

5.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

5.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas, no horário de expediente, na recepção 
do IH, situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício 
Cheng Chong, r/c L, Macau.

5.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so Comum aos Serviços Públicos da Região Administrativa 
Especial de Macau»), dentro do prazo de apresentação de can-
didaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

6. Documentos a apresentar na candidatura 

6.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada de 
documentos comprovativos das disciplinas do curso para efei-
tos de aferição da habilitação do candidato para a admissão ao 
concurso);
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c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第6.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

b）如上述第6.1點a）及b）項所指文件及個人資料紀錄在其

個人檔案已存有，則無須提交，但須於報考時作出聲明。

6.3 如投考人提交上述第6.1點所指的證明文件為普通副本，

應於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第

三十七條第四款（二）項所指的提交文件期間，提交該等文件的

正本或經認證的副本。

6.4 申請准考時，投考人應指明考試時擬用中文或葡文作

答。

6.5 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可於印務局購買或於該局網頁內下載。

7. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，三小時），具淘汰

性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

8. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、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。

9. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

c) «Nota curricular para concurso» de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente 
assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos do-
cumentos comprovativos do mencionado.

6.2 Candidatos vinculados à função pública:

a) Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
6.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem;

b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 6.1, bem como do registo biográfico, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

6.3 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos docu-
mentos comprovativos referidos no ponto 6.1, deve apresentar 
os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos 
dentro do prazo para apresentação dos documentos a que se 
refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017.

6.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

6.5 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
adquiridos na Imprensa Oficial ou descarregados na página 
electrónica da mesma.

7. Método de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (duração 
de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8. Objectivo do método de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — Determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

9. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.
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在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

10. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試=50%

甄選面試=35%

履歷分析=15%

11. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

12. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈

地下L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱

大廈地下L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下

L房屋局接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及房屋局網頁http://www.ihm.gov.mo/，上述名單的張貼地

點及查閱地點的公告亦會在《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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及房屋局網

頁http://www.ihm.gov.mo/。

13. 考試範圍

13.1 專業知識；

1）電機工程、機電工程及機械工程專業知識；

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

12. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na recepção do 
IH, situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, bem como disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na 
página electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, sendo 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação 
e consulta.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau e afixados na recepção do IH, 
situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau, Edifí-
cio Cheng Chong, r/c L, bem como disponibilizados na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página 
electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na recepção 
do IH, situada na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, e disponibilizadas na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica do IH, em http://www.ihm.gov.mo/, sen-
do publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do IH, em 
http://www.ihm.gov.mo/.

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos profissionais: 

1) Conhecimentos profissionais da área de engenharia elec-
trotécnica, de engenharia electromecânica, de engenharia me-
cânica;
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2）電力系統、消防系統、升降機、空調系統、燃氣系統、弱電

系統的工作原理，設計及保養知識；

3）電腦軟、硬件基礎知識應用；

4）撰寫與本招聘職務內容有關之報告書、技術意見、工程實

施細則及招標文件等公文書。

13.2 法律知識及規範：

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）第17/2013號行政法規——《房屋局的組織及運作》；

3）第25/2009號行政法規——《社會房屋的分配、租賃及管

理》；

4）第41/95/M號法令——《規範以房屋發展合同制度所建

樓宇之管理》；

5）經第11/2015號法律修改的第10/2011號法律——《經濟

房屋法》；

6）第4/2007號行政法規——《樓宇維修基金》；

7）經第110/99/M號法令修改的第57/99/M號法令核准之

《行政程序法典》；

8）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

9）第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

10）第35/2011號行政法規——《電力裝置使用准照的發出

程序》；

11）第20/2014號行政法規核准的《太陽能光伏並網安全和

安裝規章》；

12）第30/2002號行政法規——《建築物中燃氣管路供氣設

施的技術規章》；

13）土地工務運輸局發出《升降機類設備審批、驗收及營運

制度》指引；

14）經五月十五日第30/89/M號法令修改之十二月十五日第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

15）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

2) Conhecimentos relativos à concepção, princípios de fun-
cionamento e manutenção do sistema de electricidade, do 
sistema de contra incêndio, dos equipamentos de elevadores, 
sistema de ar condicionado, sistema de gás e sistema de baixa 
tensão;

3) Conhecimentos relativos à aplicação informática de software 
e hardware;

4) Elaboração de propostas, informações, pareceres técni-
cos, regulamentação da execução de obras e documentos para 
concursos na área relacionada com o conteúdo funcional deste 
recrutamento e outros instrumentos públicos.

13.2 Conhecimentos jurídicos e normas:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

2) Regulamento Administrativo n.º 17/2013 — Organização 
e funcionamento do Instituto de Habitação;

3) Regulamento Administrativo n.º 25/2009 — Atribuição, 
Arrendamento e Administração de Habitação Social;

4) Decreto-Lei n.º 41/95/M — Regula a administração de 
edifícios promovidos em regime de contrato de desenvolvimen-
to para a habitação;

5) Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 11/2015;

6) Regulamento Administrativo n.º 4/2007 — Fundo de Re-
paração Predial;

7) Decreto-Lei n.º 57/99/M – aprova o Código do Procedi-
mento Administrativo, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 110/99/M;

8) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

9) Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de Se-
gurança contra Incêndios;

10) Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedimen-
to para a emissão de licença de exploração de instalações eléc-
tricas;

11) Regulamento Administrativo n.º 20/2014 — Regulamen-
to de segurança e instalação das interligações de energia solar 
fotovoltaica;

12) Regulamento Administrativo n.º 30/2002 — Regulamen-
to Técnico das Instalações de Abastecimento de Gás Canaliza-
do em Edifício;

13) Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Ope-
ração dos Equipamentos de Elevadores, emitidas pela Direc-
ção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

14) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

15) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;
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16）十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

17）二零一八年十月澳門電力股份有限公司公佈的“技術規

範”。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱上述13.2所指法例

及規範，但有關文本內不能附有任何標註、註解及範例，以及不

得查閱其他參考書籍或資料；並僅可使用沒有編程功能的計算

機。

14. 適用法例

本開考由經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

15. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. 典試委員會的組成

主席：房屋局首席顧問高級技術員 廖東明

正選委員：房屋局首席顧問高級技術員 林玉媚

  房屋局首席顧問高級技術員 張永堅

候補委員：房屋局首席高級技術員 馮克明

  房屋局顧問高級技術員 郭健文

二零一九年一月十八日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $14,768.00）

環 境 保 護 局

名 單

為履行九月一日第54/GM/97號批示，有關給予私人和私人

機構的財政資助，環境保護局現公佈二零一八年第四季的資助名

單：

16) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

17) «Normas técnicas» publicadas pela Companhia de Elec-
tricidade de Macau, S.A.R.L., em Outubro de 2018. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos (prova escrita) a consulta da legislação e normas referidas 
no ponto 13.2, na sua versão original, sem anotações do editor 
e sem qualquer nota ou registo pessoal, e é proibido a consulta 
a quaisquer outros livros de referência ou elementos estranhos, 
podendo usar apenas calculadora sem funções de programa-
ção.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

15. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

16. Composição do júri

Presidente: Lio Tong Meng, técnico superior assessor princi-
pal do IH.

Vogais efectivos: Lam Iok Mei, técnica superior assessora 
principal do IH; e

Cheong Veng Kin, técnico superior assessor principal do IH.

Vogais suplentes: Fong Hak Meng, técnico superior principal 
do IH; e

Kuok Kin Man, técnico superior assessor do IH.

Instituto de Habitação, aos 18 de Janeiro de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 14 768,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
entidades particulares, vem a Direcção dos Serviços de Pro-
tecção Ambiental publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º 
trimestre do ano de 2018:
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二零一九年一月十六日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,382.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局澳門摩托車檢驗中心之保安服務的公開招標

1. 判給實體：運輸工務司司長。

2. 進行招標程序的實體：交通事務局。

3. 招標名稱：交通事務局澳門摩托車檢驗中心之保安服務。

4. 標的：為交通事務局澳門摩托車檢驗中心提供保安服務。

5. 提供服務的地點：澳門勞動節大馬路污水處理廠停車場

地下澳門摩托車檢驗中心。

6. 提供服務期限：六十（60）個月。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）日，由公開

開標日起計，可根據招標方案的規定延期。

8. 底價：不設底價。

9. 臨時擔保：$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元），以現金存

款、銀行擔保或保險擔保方式提供予澳門特別行政區。

受資助實體

Entidade beneficiária

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montante

atribuído

(MOP)

目的

Finalidade

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do 

Jornal Ou Mun 

12/11/2018  10,000.00 捐助公益金百萬行2018。

Concessão de subsídio para a «Marcha de 

Caridade para Um Milhão 2018».

總額

Total

 10,000.00

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 16 de 
Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Concurso público para prestação de serviços de segurança

no Centro de Inspecções de Motociclos em Macau

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

2. Entidade que realiza o processo do concurso: Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, adiante designada 
por DSAT.

3. Denominação do concurso público: prestação de serviços 
de segurança no Centro de Inspecções de Motociclos em Ma-
cau, da DSAT.

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de segurança 
no Centro de Inspecções de Motociclos em Macau, da DSAT.

5. Local de prestação de serviços: Centro de Inspecções de 
Motociclos, sito no rés-do-chão do Auto-Silo da Estação de 
Tratamento de Águas Residuais, na Avenida 1.º de Maio, 
Macau.

6. Prazo da prestação de serviços: 60 (sessenta) meses.

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável nos termos previstos no progra-
ma do concurso.

8. Preço base: não existe.

9. Caução provisória: $150 000.00 (cento e cinquenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução em nome da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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10. Caução definitiva: para garantir o cumprimento do con-
trato, o adjudicatário deve prestar uma caução definitiva de 
4% (quatro por cento) do preço total da adjudicação mediante 
depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução em 
nome da Região Administrativa Especial de Macau.

11. São admitidos a concurso:

1) Empresários comerciais, como pessoas singulares, 
que exercem na Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM), a actividade de segurança;

2) Sociedades comerciais, constituídas na RAEM, que te-
nham por objecto social o exercício da actividade referida na 
alínea anterior;

3) Não é admitida a participação do proponente mediante a 
forma de contrato de consórcio.

12. Local, dia e hora para entrega das propostas:

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 6.º andar, Macau;

Dia e hora limite: dia 4 de Março de 2019, segunda-feira, às 
17,00 horas.

Caso na data e hora limite de entrega de propostas, devido a 
tufão ou a situações em que a DSAT deixe de funcionar nesse 
dia, a data limite será adiada para o próximo dia útil, manten-
do-se a mesma hora limite.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala polivalente da DSAT, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 5.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 5 de Março de 2019, terça-feira, às 9,30 horas.

Caso a data e hora limite de entrega de propostas seja adiada 
conforme mencionado no ponto 12, ou na data e hora do acto 
público que devido a tufão ou a situações não imputáveis em 
que a DSAT deixe de funcionar nesse dia, a data do acto pú-
blico será adiada para o próximo dia útil, mantendo-se a mes-
ma hora.

(Os concorrentes ou seus representantes, em virtude de 
esclarecimentos a prestar relativamente às dúvidas eventual-
mente surgidas sobre os documentos das propostas por eles 
submetidos, devem comparecer ao acto público de abertura 
das propostas, nos termos e para efeitos previstos no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 63/85/M).

14. Local e prazo para o exame do processo do concurso e o 
preço para a aquisição da respectiva cópia autenticada:

Local para exame do processo: Divisão de Relações Públicas 
da DSAT, Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Local para aquisição da cópia autenticada do processo: na 
Área de Atendimento da DSAT, sita Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edifício China Plaza, 3.º andar, ou na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, rés-do-chão.

Prazo: desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até à data 
e hora do acto público das propostas.

10. 確定擔保：為擔保合同之履行，獲判給者須提供百分之

四（4%）作為確定擔保，以現金存款、銀行擔保或保險擔保方式

提供予澳門特別行政區。

11. 投標者的資格：

1）在澳門特別行政區從事保安業務的自然人商業企業主；

2）在澳門特別行政區成立，從事上款所述業務的公司；

3）不接納投標者以合作經營合同形式參與競投。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共關係

處。

截止日期及時間：二零一九年三月四日（星期一）下午五時。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致交通

事務局停止辦公，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。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號，交通事務局五樓多功能

室。

日期及時間：二零一九年三月五日（星期二）上午九時三十

分。

倘截標日期因第12點所述原因被順延，又或上述開標日期及

時間因颱風或不可抗力之原因導致交通事務局停止辦公，則開

標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

（根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條所預見的效

力，投標者或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交的投

標書可能出現之疑問予以澄清。）

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

查閱案卷地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局

公共關係處。

取得案卷副本地點：澳門南灣大馬路762-804號中華廣場3

字樓或澳門馬交石炮台馬路33號地下交通事務局服務專區。

時間：自招標公告在《澳門特別行政區公報》刊登當日起至

公開開標的日期及時刻止的辦公時間內。
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Preço: $200,00 (duzentas patacas), por exemplar.

15. Critério de apreciação de propostas:

15.1 Preço (60% da classificação);

15.2 Experiência na prestação do serviço de segurança nos 
últimos 3 anos nos serviços semelhantes de Macau (20% da 
classificação);

15.3 Escala de funcionamento e plano de exploração de so-
ciedade de segurança (20% da classificação).

16. Junção de esclarecimentos:

Os proponentes podem comparecer na Divisão de Relações 
Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego, sita na Estrada de D. Maria II n.º 33, 6.º andar, Macau, 
desde a data da publicação do presente anúncio até à data do 
acto público, para tomar conhecimento de eventuais esclareci-
mentos adicionais.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 4 de 
Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 5 120,00)

價格：每份為$200.00（澳門幣貳佰元）。

15. 投標書的評標標準：

15.1 標書價格（佔評分60%）；

15.2 過往三年在澳門提供同類規模的保安服務經驗（佔評

分20%）；

15.3 保安公司的運作規模及營運計劃（佔評分20%）。

16. 附加的說明文件：

由刊登作澄清及補充說明文件的公告之日起至公開開標之

日期及時刻止，投標者可前往澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局公共關係處，了解有否上述附加說明文件。

二零一九年一月四日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $5,120.00）


	B01) 1101-1103
	B02) 1104-1153
	B03) 1154-1208
	B04) 1209-1215
	B05) 1216-1217
	B06) 1218-1238
	B07) 1239-1272

