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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Aviso do Chefe do Executivo n.º 35/2019

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplica-

ção na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.os 1267 (1999), 

1333 (2000), 1390 (2002) e 1452 (2002), relativas à situação no Afe-

ganistão, e n.os 1373 (2001), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 

1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 

2199 (2015), 2253 (2015) e 2368 (2017), relativas às ameaças à 

paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;

Considerando igualmente que o Comité do Conselho de Se-

gurança instituído nos termos das Resoluções n.os 1267 (1999), 

1989 (2011) e 2253 (2015) relativo ao ISIL (Daesh), Al-Qaida e 

pessoas, grupos, empresas e entidades associados (Comité de 

Sanções contra o ISIL (Daesh) e Al-Qaida) tem vindo a proce-

der regularmente a actualizações da Lista estabelecida e man-

tida nos termos das Resoluções do Conselho de Segurança 

1267/1989/2253 (Lista de Sanções contra o ISIL (Daesh) e 

Al-Qaida);

Mais considerando que a Lista de Sanções contra o ISIL 

(Daesh) e Al-Qaida ora publicada substitui as anteriores versões 

da mesma, nomeadamente a versão de 28 de Fevereiro de 2019, 

publicada através do Aviso do Chefe do Executivo n.º 23/2019 de 

15 de Maio, e integra as actualizações efectuadas pelo referido 

Comité até 21 de Maio de 2019;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos 

diplomas), por ordem do Governo Popular Central, a Lista 

estabelecida e mantida nos termos das Resoluções do Conse-

lho de Segurança 1267/1989/2253, tal como produzida em 23 

de Maio de 2019, nas suas versões originais em línguas chinesa e 

inglesa.

Promulgado em 23 de Agosto de 2019.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 35/2019號行政長官公告

鑑於中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安

全理事會有關阿富汗局勢的第1267（1999）號、第1333（2000）

號、第139 0（20 02）號和第1452（20 02）號決議及關於恐怖

主義行為對國際和平與安全造成威脅的第1373（20 01）號、

第1526（20 0 4）號、第1617（20 05）號、第1735（20 0 6）號、

第1989（2011）號、第2083（2012）號、第2161（2014）號、第

2170（2014）號、第2178（2014）號、第2199（2015）號、第2253

（2015）號和第2368（2017）號決議；

安全理事會關於伊黎伊斯蘭國（達伊沙）、基地組織及有

關個人、團體、企業和實體的第1267（1999）號、第1989（2011）

號和第2 2 53（2 015）號決議所設委員會﹝“伊斯蘭國（達伊

沙）和基地組織制裁委員會”﹞定期更新了依照安全理事會第

1267/1989/2253號決議擬定並維持的名單﹝“伊黎伊斯蘭國（達

伊沙）和基地組織制裁名單”﹞；

本次公佈的伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁名單取

代同一名單過往的版本，尤其是透過五月十五日第23/2019號行

政長官公告公佈的二零一九年二月二十八日的版本，且含蓋上述

委員會至二零一九年五月二十一日作出的修改。

按照中央人民政府的命令，行政長官根據第3/1999號法律

《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定，命令公佈依照安全

理事會第1267/1989/2253號決議擬定並維持且於二零一九年五

月二十三日生成的名單的中文及英文原文。

二零一九年八月二十三日發佈。

行政長官 崔世安
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–––––––

二零一九年八月二十三日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官二零一九年五月二十七日批示：

容銀仲及朱潔珍——根據第12/2015號法律第五條第一款及

第六條第一款的規定，以行政任用合同方式聘用該等人員在政府

總部輔助部門擔任第一職階勤雜人員，薪俸點110點，試用期六

個月，自二零一九年八月十九日起生效。

透過行政長官二零一九年七月九日批示：

甘月雲——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

四十五條的規定，其以長期行政任用合同制度在政府總部輔助

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 23 de Agosto de 2019. 

— A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 27 de 

Maio de 2019: 

Rong Yinzhong e Zhu Jiezhen — admitidas em regime de 

contrato administrativo de provimento, pelo período ex-

perimental de seis meses, para o exercício das funções de 

auxiliar, 1.º escalão, índice 110, nos SASG, nos termos dos ar-

tigos 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de 

Agosto de 2019. 

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 de 

Julho de 2019:

Kam Ut Wan — cessa, automaticamente, as funções de auxi-

liar, 8.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento de longa duração, nos SASG, nos termos do ar-
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tigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de Setembro de 

2019, data em que inicia funções no Gabinete do Chefe do 

Executivo.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Agosto de 2019. 

— A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, de Wong Hong, técnico 

superior assessor, 3.º escalão, deste Gabinete, caduca em 18 de 

Setembro de 2019, data em que inicia funções na Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais, por mobilidade, nos ter-

mos dos artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 28 

de Agosto de 2019. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 132/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 

com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-

rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-

sários para representar a Região Administrativa Especial de 

Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a em-

presa «Tecnologia Master Concept (Macau) Lda.», relativo ao 

fornecimento e instalação da plataforma de computação de 

alto desempenho, destinada à modelação e design de materiais, 

para o Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais 

da Universidade de Macau.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

部門擔任第八職階勤雜人員的職務，自二零一九年九月五日在行

政長官辦公室開始擔任職務之日自動終止。

–––––––

二零一九年八月二十八日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

聲 明

為著有關效力，茲聲明，根據第12/2015號法律第九條第一

款及第十五條（三）項的規定，本辦公室第三職階顧問高級技術

員王康自二零一九年九月十八日調職至勞工事務局日起，其在本

辦公室的不具期限的行政任用合同失效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 132/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“思想科技（澳門）

有限公司”簽訂為澳門大學應用物理及材料工程研究院供應及

安裝用於材料模擬及設計的高性能計算平台的合同。

二零一九年八月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮
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Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 133/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 

com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-

rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-

sários para representar a Região Administrativa Especial de 

Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com «Choi Io 

Kei», relativo ao fornecimento e instalação de equipamentos 

de obtenção de imagens no âmbito da investigação de precisão 

sobre o cancro, para a Faculdade de Ciências da Saúde da Uni-

versidade de Macau — Lista de Aquisição I.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 134/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 

com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-

rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessá-

rios para representar a Região Administrativa Especial de 

Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Inter-

nacional Candor de Zhuang (Macau) Companhia Lda.», relati-

vo ao fornecimento e instalação de equipamentos de obtenção 

de imagens no âmbito da investigação de precisão sobre o can-

cro, para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Macau — Lista de Aquisição II.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 135/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

第 133/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“徐耀麒”簽訂為澳

門大學健康科學學院供應及安裝精準癌症研究之成像設備 ——

採購項目清單（一）的合同。

二零一九年八月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 134/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門庄氏康大國

際有限公司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝精準癌

症研究之成像設備——採購項目清單（二）的合同。

二零一九年八月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 135/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的
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組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“科達有限公司”簽

訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝精準癌症研究之成像設

備——採購項目清單（三）的合同。

二零一九年八月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 136/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014號

行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“博科科學儀器有

限公司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝精準癌症研

究之成像設備——採購項目清單（四）的合同。

二零一九年八月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

表 揚

衛生局郭婉儀主任醫生於二零一九年八月二十日退休，本人

對其在工作上盡忠職守、熱心無私、勇於承擔，以及傑出的工作

能力，給予公開讚揚。

郭婉儀主任醫生自一九八八年起加入衛生局工作，先後擔任

仁伯爵綜合醫院腎科專科醫生和腎科主任，至今服務達三十一

年。在擔任職務期間，郭婉儀主任醫生一直為腎科病人提供專業

的醫療診治服務，對病人關懷備至，為病人訂定最合適的治療方

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 

com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-

rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessá-

rios para representar a Região Administrativa Especial de 

Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Four 

Star Companhia Limitada», relativo ao fornecimento e ins-

talação de equipamentos de obtenção de imagens no âmbito 

da investigação de precisão sobre o cancro, para a Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade de Macau — Lista de 

Aquisição III.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 136/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 

com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-

rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-

sários para representar a Região Administrativa Especial de 

Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Com-

panhia de Científica Instrumento Pok Fo, Limitada», relativo 

ao fornecimento e instalação de equipamentos de obtenção de 

imagens no âmbito da investigação de precisão sobre o cancro, 

para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Macau — Lista de Aquisição IV.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Louvor

Com a aposentação da chefe de serviço, Dr.ª Kuok Un I, dos 

Serviços de Saúde, a partir do dia 20 de Agosto de 2019, cum-

pre prestar público louvor à sua sincera lealdade, dedicação, 

zelo, compromisso e demonstração de uma excelente capacida-

de de trabalho.

Desde 1988, ao longo de 31 anos de prestação de serviços 

nos Serviços de Saúde, desempenhou sucessivamente funções 

de médico especialista em nefrologia e de responsável pelo 

Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar Conde de São 

Januário. A chefe de serviço, Dr.ª Kuok Un I, prestou serviços 

médicos profissionais de diagnóstico e terapêutica aos pacien-

tes e elaborou programas de tratamento médico adequados. 



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15407

案。與此同時，其以個人的專業知識及豐富經驗，致力於提出具

建設性的建議，積極協調腎科團隊，不斷提高的醫療技術水平，

在讓病人享有優質醫療服務的同時，亦致力於提高病人的生活

質量。郭婉儀主任醫生敬業樂業、專業熱誠的工作態度，更備受

病人及同事的認同和肯定。

為表彰其專業能力、工作成績及多年來的努力付出，本人特

予公開表揚。

二零一九年八月二十八日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一九年八月二十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 林韻妮

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 36/2019號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第110/2019號行政命令獨一條第二款的規

定，作出本批示。

一、轉授一切權力予海事及水務局局長黃穗文或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與中華人民共和國

廣東省人民政府、澳門自來水股份有限公司及珠海經濟特區對

澳門供水有限公司簽署《粵澳供水協議之補充協議（四）》。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一九年八月二十三日

運輸工務司司長 羅立文

–––––––

二零一九年八月二十六日於運輸工務司司長辦公室

辦公室代主任 Carlos Rangel Fernandes

De igual modo, com o seu conhecimento profissional e vasta 

experiência, apresentou sugestões construtivas, coordenan-

do activamente a equipa do serviço de nefrologia e elevando 

constantemente o nível técnico médico dos serviços, a fim de 

possibilitar aos pacientes o usufruto de serviços de cuidados 

de saúde com qualidade, a par do aumento da sua qualidade 

de vida. A sua capacidade profissional e o elevado sentido de 

responsabilidade no desempenho de funções foram objecto de 

reconhecimento entre colegas e pacientes.

Em reconhecimento da sua capacidade profissional, desem-

penho de funções e dedicação ao longo desses anos, é-me grato 

louvá-la publicamente.

28 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 29 de Agosto de 2019. — A Chefe do Gabinete, substituta, 

Lam Wan Nei.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 36/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

n.º 2 do artigo único da Ordem Executiva n.º 110/2019, o Secre-

tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, Wong Soi Man, ou no seu substituto 

legal, todos os poderes necessários para representar a Região 

Administrativa Especial de Macau, como outorgante, na assi-

natura da «Adenda IV ao Acordo de Fornecimento de Água 

Guangdong-Macau», a celebrar com o Governo Popular da 

Província de Guangdong da República Popular da China, a 

Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.R.L. e 

a Companhia de Abastecimento de Água da Zona Económica 

Especial de Zhuhai a Macau, Limitada.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-

cas, aos 26 de Agosto de 2019. — O Chefe do Gabinete, substi-

tuto, Carlos Rangel Fernandes.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 

de 27 de Agosto de 2019:

Chan Ian Chit, técnica superior principal, 2.º escalão — alte-

rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo ascendendo a técnica 

superior assessora, 1.º escalão, índice 600, neste Comissa-

riado, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), e 15.º da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), 

e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei 

n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente ex-

tracto de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tang Cheok Fai, técni-

co superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Comissariado, cessa, 

automaticamente, o contrato administrativo de provimento de 

longa duração, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, 

a partir de 23 de Agosto de 2019, data em que passa a exercer 

funções na Direcção dos Serviços de Economia.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 29 de Agosto de 

2019. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Ins-

tância, de 3 de Julho de 2019:

Liang Huixiang — contratada em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período de um ano, como auxi-

liar, 1.º escalão, índice 110, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, 

do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 

de 19 de Dezembro, 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, 

conjugado com os artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), e 6.º, n.º 1, 

da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir de 4 de Setem-

bro de 2019.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 

28 de Agosto de 2019. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

審 計 署

批 示 摘 錄

摘錄自審計長於二零一九年八月二十七日的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條

第一款（二）項及第十五條，經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規第二條（三）項及第五條，以及第12/2015號

法律第四條的規定，以附註形式修改第二職階首席高級技術員

陳欣澈在本署擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，

晉級為第一職階顧問高級技術員，薪俸點600點，自本批示摘錄

公佈日起生效。

聲 明

茲聲明，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五

條的規定，本署第一職階二等高級技術員鄧卓輝，自二零一九年

八月二十三日，即其到經濟局擔任職務之日起，自動終止以長期

行政任用合同方式在本署擔任之職務。

–––––––

二零一九年八月二十九日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自終審法院院長於二零一九年七月三日作出的批示：

根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三月

六日第19/2000號行政法規第十三條第一款、八月三日第14/2009

號法律第十二條，以及八月十七日第12/2015號法律第四條、第五

條第三款（二）項及第六條第一款的規定，以行政任用合同方式

聘用梁惠香擔任第一職階勤雜人員，薪俸點110，為期一年，由二

零一九年九月四日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 陳玉蓮
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自代主任於二零一九年八月二十七日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款、第六條及第

二十四條三款（二）項的規定，以不具期限的行政任用合同與第

一職階二等高級技術員姚欣及蕭馮泳華續期，薪俸點430，自二

零一九年九月十九日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於個人資料保護辦公室

代主任 邱顯哲

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

按行政法務司司長於二零一九年八月十四日作出的批示：

根據第15/2009號法律第二條第三款（一）項、第四條及第五

條，並結合第26/2009號行政法規第二條、第三條第一款、第五條

及第七條，現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十條第一款

b）項及第二十三條第一款a）項，以及第24/2011號行政法規第十

條的規定，以定期委任方式委任張涵為行政公職局公務人員培

訓中心主任，為期一年，自二零一九年九月四日起生效。

按照第15/2009號法律第五條第二款的規定，現刊登委任理

由及獲委任人的學歷和專業簡歷如下：

1. 委任理由：

——職位出缺（該職位根據第2 4 / 2 011號行政法規而設

立）；

——張涵的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任公務

人員培訓中心主任一職。

2. 學歷：

——2000年中國復旦大學經濟法學士；

——2006年澳門大學法律導論課程；

——2014年澳門理工學院中葡翻譯學士；

——2004年廣州中山大學經濟法學碩士。

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despachos do coordenador, substituto, de 27 de Agosto 

de 2019:

Io Ian e Sio Fong Weng Wa — renovados os contratos admi-

nistrativos de provimento sem termo, como técnicas supe-

riores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, nos 

termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, 6.º e 24.º, n.º 3, alínea 2), da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Setembro de 2019.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 28 de 

Agosto de 2019. — O Coordenador, substituto, do Gabinete, 

Iao Hin Chit.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 14 de Agosto de 2019: 

Cheong Ham — nomeado, em comissão de serviço, pelo período de 

um ano, chefe do Centro de Formação para os Trabalhadores dos 

Serviços Públicos da Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública, nos termos dos artigos 2.º,  n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º 

da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 1, 3.º, 5.º e 7.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 20.º, n.º 1, alínea b), 

e 23.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, e 10.º do Regulamento 

Administrativo n.º 24/2011, a partir de 4 de Setembro de 2019.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 é publicada a 

nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e o cur-

rículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo (criado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 24/2011);

— Cheong Ham possui competência profissional e aptidão 

para assumir o cargo de chefe do Centro de Formação para os 

Trabalhadores dos Serviços Públicos da Direcção dos Serviços 

de Administração e Função Pública, o que se demonstra pelo 

Curriculum Vitae.

2. Habilitações literárias:

— Licenciatura em Direito Económico pela Universidade 

Fudan da China, em 2000;

— Curso de Introdução ao Direito de Macau da Universida-

de de Macau, em 2006;

— Licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês-Portu-

guês pelo Instituto Politécnico de Macau, em 2014;

— Mestrado em Direito Económico pela Universidade Sun 

Yat-Sen de Cantão, em 2004.
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3. 工作經驗：

——2007年2月至6月電訊管理局技術員；

——2007年7月至2010年12月法律改革辦公室高級技術員

（法律範疇）；

——2011年及2012年法律改革及國際法事務局高級技術員

（法律範疇）；

——2011年6月至12月法律改革及國際法事務局職務主管；

——2012年法律改革及國際法事務局立法計劃統籌處代處

長；

——2013年至2015年法律改革及國際法事務局立法計劃統

籌處處長；

——2016年1月至6月法務局立法統籌處處長；

——2016年1月至6月法務局法制研究及立法統籌廳代廳

長；

——2016年6月至2017年2月法務局法制研究及立法統籌廳

廳長；

——2016年6月至2017年2月法務局代副局長；

——2017年3月至2019年2月法務局副局長；

——2019年3月至今行政公職局顧問高級技術員；

——2019年3月至今行政公職局公務人員培訓中心代主任。

–––––––

二零一九年八月二十二日於行政公職局

局長 高炳坤

法 務 局

批 示 摘 錄

按簽署人於二零一九年七月二十五日作出之批示：

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十七條第一款、現行《澳門公共行政工作人員通則》

第二十條第一款a項及第二十二條第一款的規定，在二零一九年

3. Experiência profissional: 

— De Fevereiro a Junho de 2007, como técnico da Direcção 

dos Serviços de Regulação de Telecomunicações;

— De Julho de 2007 a Dezembro de 2010, como técnico su-

perior da área jurídica do Gabinete para a Reforma Jurídica;

— Em 2011 e 2012, como técnico superior da área jurídica 

da Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito In-

ternacional;

— De Junho a Dezembro de 2011, como chefia funcional da 

Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Inter-

nacional;

— Em 2012, como chefe da Divisão de Coordenação do Pla-

no Legislativo, substituto, da Direcção dos Serviços da Refor-

ma Jurídica e do Direito Internacional;

— Em 2013 a 2015, como chefe da Divisão de Coordenação 

do Plano Legislativo da Direcção dos Serviços da Reforma Ju-

rídica e do Direito Internacional;

— De Janeiro a Junho de 2016, como chefe da Divisão de 

Estudo do Sistema Jurídico da Direcção dos Serviços de As-

suntos de Justiça;

— De Janeiro a Junho de 2016, como chefe do Departamen-

to de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa, 

substituto, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça;

— De Junho de 2016 a Fevereiro de 2017, como chefe do 

Departamento de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação 

Legislativa da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça;

— De Junho de 2016 a Fevereiro de 2017, como subdirector, 

substituto, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça;

— De Março de 2017 a Fevereiro de 2019, como subdirector 

da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça;

— De Março de 2019 até à presente data, como técnico su-

perior assessor da Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública;

— De Março de 2019 até à presente data, como chefe do 

Departamento do Centro de Formação para os Trabalhadores 

dos Serviços Públicos, substituto, da Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 22 de Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 25 de Julho de 2019:

Wong Ka Lai, classificada em 1.º lugar no concurso de gestão 

uniformizada externo, etapa de avaliação de competên-

cias profissionais, a que se refere a lista classificativa final 

inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 27/2019, II Série, 
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七月三日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內公佈的統

一管理的對外開考專業能力評估程序的最後成績名單中，排名

第一位之合格應考人黃嘉麗，獲臨時委任為本局人員編制高級

技術員人員組別公共關係範疇第一職階二等高級技術員，為期

兩年，以填補第26/2015號行政法規所設立而尚未填補之職位空

缺。

按簽署人於二零一九年七月三十一日作出之批示：

根據第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款之

規定，本局第二職階特級技術輔導員尤曉瑩的行政任用合同第

三條款修改為同一職級第三職階，薪俸點430，自二零一九年七

月二十八日起生效。

按行政法務司司長於二零一九年八月二日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第三十四條的

規定，延長徵用行政公職局第三職階顧問翻譯員L i na M a r ia 

Batalha在本局擔任同一職級和職階的職務的期限，自二零一九

年九月十二日起生效，為期一年。

按簽署人於二零一九年八月二十六日作出之批示：

根據現行第14/2009號法律第二十七條第四款和第十四條第

二款，以及現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八

款a項之規定，本局第二職階一等翻譯員霍安輝，獲確定委任為

本局人員編制傳譯及翻譯人員組別第一職階首席翻譯員（中葡

傳譯及翻譯範疇），自本批示摘錄公佈日起生效。

根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（一）項、第二款

及現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八款a項之

規定，本局中文語言範疇第三職階顧問高級技術員楊秀嫻，獲確

定委任為本局人員編制高級技術員人員組別中文語言範疇第一

職階首席顧問高級技術員，自本批示摘錄公佈日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於法務局

局長 劉德學

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

按行政法務司司長於二零一九年七月十一日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第三十四條的規

定，徵用行政公職局第一職階一等翻譯員Edgar Edena Mateus 

de 3 de Julho — nomeada, provisoriamente, pelo período de 

dois anos, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 

relações públicas, do grupo de pessoal técnico superior do 

quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 37.º, 

n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos), conjugado com os artigos 

20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, indo 

ocupar o lugar criado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 26/2015 e ainda não provido.

Por despacho do signatário, de 31 de Julho de 2019:

Iao Hio Ieng, adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, provida 

em regime de contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 

categoria, 3.º escalão, índice 430, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 28 de Ju-

lho de 2019.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 2 de Agosto de 2019:

Lina Maria Batalha, intérprete-tradutora assessora, 3.º escalão, 

da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pú-

blica — prorrogada, por mais um ano, a sua requisição, para 

desempenhar funções na mesma categoria e escalão, nestes 

Serviços, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a 

partir de 12 de Setembro de 2019.

Por despachos do signatário, de 26 de Agosto de 2019:

André Filipe César Faustino, intérprete-tradutor de 1.ª classe, 

2.º escalão — nomeado, definitivamente, intérprete-tradutor 

principal, 1.º escalão, área de interpretação e tradução nas lín-

guas chinesa e portuguesa, do grupo do pessoal de interpre-

tação e tradução do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos dos artigos 27.º, n.º 4, e 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, conjugados com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação do pre-

sente extracto de despacho.

Ieong Sau Han, técnica superior assessora, 3.º escalão, área lin-

guística chinesa — nomeada, definitivamente, técnica supe-

rior assessora principal, 1.º escalão, área linguística chinesa, 

do grupo do pessoal técnico superior do quadro do pessoal 

destes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 

da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação do 

presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 28 de 

Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 11 de Julho de 2019:

Edgar Edena Mateus da Silva, intérprete-tradutor de 1.ª classe, 

1.º escalão, da Direcção dos Serviços de Administração e 
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da Si lva自二零一九年八月二十六日起在本局擔任同一職級和職

階的職務，為期一年。

–––––––

二零一九年八月二十九日於身份證明局

局長 歐陽瑜

印 務 局

批 示 摘 錄

按照行政法務司司長於二零一九年八月二十三日的批示：

劉凱旋——根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的

基本規定》第五條及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通

則的補充規定》第八條的規定，因具備合適的管理能力及專業

經驗，故其印刷暨裁切工場主管的定期委任獲續期一年，由二零

一九年十一月二十三日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十七日於印務局

代局長 文偉雄

市 政 署

批 示 摘 錄

按本署市政管理委員會主席於二零一九年七月十六日作出之

批示，並於同月十九日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

的規定，以行政任用合同任用的下列員工獲准調整職階：

吳家輝——環境衛生及執照廳第三職階特級技術員，薪俸

545點，自二零一九年八月七日起生效；

Cristina Fátima de Jesus——行政輔助廳第三職階特級技

術員，薪俸545點，自二零一九年八月七日起生效。

按本署市政管理委員會副主席於二零一九年七月十六日作出

之批示，並於同月十九日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

Função Pública — requisitado para desempenhar funções 

nestes Serviços, pelo período de um ano, na mesma catego-

ria e escalão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, 

a partir de 26 de Agosto de 2019.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 29 de Agosto de 

2019. — A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 23 de Agosto de 2019:

Lao Hoi Sun — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Oficina de Impressão e Corte, 

nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 «Disposições 

Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia» 

e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 «Dispo-

sições complementares do estatuto do pessoal de direcção 

e chefia», por possuir capacidade de gestão e experiência 

profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 

partir de 23 de Novembro de 2019. 

–––––––

Imprensa Oficial, aos 27 de Agosto de 2019. — O Adminis-

trador, substituto, Eusébio Mendes.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Conselho de Administra-

ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 16 

de Julho de 2019 e presentes na sessão realizada em 19 

do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 

de contrato administrativo de provimento — alterados os 

escalões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, e 4.º 

da Lei n.º 12/2015:

Ung Ka Fai, para técnico especialista, 3.º escalão, índice 545, 

no DHAL, a partir de 7 de Agosto de 2019;

Cristina Fátima de Jesus, para técnica especialista, 3.º esca-

lão, índice 545, no DAA, a partir de 7 de Agosto de 2019.

Por despachos do vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 16 de Julho de 2019 e presentes na sessão realizada 

em 19 do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 

de contrato administrativo de provimento — alterados os 
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的規定，以行政任用合同任用的下列員工獲准調整職階：

黃偉洪——市政建設廳第三職階首席特級技術員，薪俸600

點，自二零一九年八月十九日起生效；

張國良——道路渠務廳第八職階重型車輛司機，薪俸280

點，自二零一九年七月三十一日起生效。

化驗處：

李少容——第三職階顧問高級技術員，薪俸650點，自二零

一九年八月七日起生效；

吳美影——第二職階顧問高級技術員，薪俸625點，自二零

一九年八月二十五日起生效。

按本署市政管理委員會副主席於二零一九年七月十七日作

出之批示，並於同月十九日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

的規定，以行政任用合同任用的組織及資訊廳第四職階輕型車

輛司機于衛國，獲准調整為同一職級第五職階，薪俸200點，自

二零一九年八月五日起生效。

按本署市政管理委員會主席於二零一九年七月二十九日作出

之批示，並於同年八月二日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

的規定，以行政任用合同任用的財務管理廳第二職階特級技術

員杜詠雅，獲准調整為同一職級第三職階，薪俸545點，自二零

一九年八月二十六日起生效。

按本署市政管理委員會副主席於二零一九年七月二十九日作

出之批示，並於同年八月二日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

的規定，以行政任用合同任用的園林綠化廳下列員工獲准調整

職階：

楊少蘭——第三職階特級行政技術助理員，薪俸330點，自

二零一九年八月二十一日起生效；

陳偉榮——第五職階重型車輛司機，薪俸220點，自二零

一九年八月二十七日起生效。

按本署市政管理委員會主席於二零一九年八月八日作出之

批示，並於同月九日提交市政管理委員會會議知悉：

根據第14/2009號法律第十三條及第12/2015號法律第四條

的規定，以行政任用合同任用的下列員工獲准調整職階：

escalões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, e 4.º 

da Lei n.º 12/2015:

Wong Wai Hong, para técnico especialista principal, 3.º es-

calão, índice 600, no DEM, a partir de 19 de Agosto de 2019;

Cheong Kuok Leong, para motorista de pesados, 8.º escalão, 

índice 280, no DVPS, a partir de 31 de Julho de 2019.

Na DL:

Lei Sio Iong, para técnica superior assessora, 3.º escalão, ín-

dice 650, a partir de 7 de Agosto de 2019;

Ng Mei Ieng, para técnica superior assessora, 2.º escalão, ín-

dice 625, a partir de 25 de Agosto de 2019.

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 17 de Julho de 2019 e presente na sessão realizada 

em 19 do mesmo mês:

U Wai Kuok, motorista de ligeiros, 4.º escalão, do DOI, provi-

do em regime de contrato administrativo de provimento — 

alterado para a mesma categoria, 5.º escalão, índice 200, 

nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 5 de Agosto de 2019.

Por despacho do presidente do Conselho de Administra-

ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 29 

de Julho de 2019 e presente na sessão realizada em 2 de 

Agosto do mesmo ano:

Tou Weng Nga, técnica especialista, 2.º escalão, do DGF, pro-

vida em regime de contrato administrativo de provimento 

— alterado para a mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, 

nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 26 de Agosto de 2019. 

Por despachos do vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 29 de Julho de 2019 e presentes na sessão realizada 

em 2 de Agosto do mesmo ano:

Os trabalhadores abaixo mencionados, do DZVJ, providos em 

regime de contrato administrativo de provimento — altera-

dos os escalões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, 

e 4.º da Lei n.º 12/2015:

Sio Lan Ieong de Almeida, para assistente técnica adminis-

trativa especialista, 3.º escalão, índice 330, a partir de 21 de 

Agosto de 2019;

Chan Wai Weng, para motorista de pesados, 5.º escalão, índi-

ce 220, a partir de 27 de Agosto de 2019.

Por despachos do presidente do Conselho de Administra-

ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 8 

de Agosto de 2019 e presentes na sessão realizada em 9 

do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 

de contrato administrativo de provimento — alterados os 

escalões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, e 4.º 

da Lei n.º 12/2015:
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梅莉雅——法律及公證處第二職階首席特級技術輔導員，

薪俸465點，自二零一九年九月十一日起生效。

市政管理委員會：

麥惠英——第二職階首席高級技術員，薪俸565點，自二零

一九年九月十三日起生效；

陸超明——第九職階勤雜人員，薪俸220點，自二零一九年

九月三日起生效。

市政建設廳：

李國華——第三職階首席特級技術輔導員，薪俸480點，自

二零一九年九月六日起生效；

許育民——第六職階市政機構助理管理員，薪俸360點，自

二零一九年七月二十五日起生效；

鍾華貴——第九職階技術工人，薪俸280點，自二零一九年九

月一日起生效。

道路渠務廳：

洪火山——第三職階首席特級技術稽查，薪俸425點，自二

零一九年九月五日起生效；

梁福源——第九職階技術工人，薪俸280點，自二零一九年九

月一日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十三日於市政署

市政管理委員會主席 戴祖義

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

退休/撫卹金的訂定

按照行政法務司司長於二零一九年八月二十三日作出的批

示：

（一）治安警察局第一職階一等警員吳秋群，退休及撫卹制

度會員編號124630，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》

第一百零七條第一款a）項及第二百六十二條第一款b）項之規定

離職退休。其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法

令第一條第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，

並配合第二百六十五條第二款之規定，以其二十四年工作年數作

計算，由二零一九年一月一日開始以相等於現行薪俸索引表內的

Celeste Maria da Rosa, para adjunta-técnica especialista 

principal, 2.º escalão, índice 465, na DJN, a partir de 11 de 

Setembro de 2019.

No CA:

Mak Wai Ieng, para técnica superior principal, 2.º escalão, 

índice 565, a partir de 13 de Setembro de 2019;

Lok Chio Meng, para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a par-

tir de 3 de Setembro de 2019.

No DEM:

Lei Kuok Wa, para adjunto-técnico especialista principal, 3.º 

escalão, índice 480, a partir de 6 de Setembro de 2019;

Hoi Iok Man, para ajudante de encarregado das câmaras 

municipais, 6.º escalão, índice 360, a partir de 25 de Julho de 

2019;

Chong Wa Kuai, para operário qualificado, 9.º escalão, índi-

ce 280, a partir de 1 de Setembro de 2019.

No DVPS:

Hong Fo San, para fiscal técnico especialista principal, 3.º 

escalão, índice 425, a partir de 5 de Setembro de 2019;

Leong Fok Un, para operário qualificado, 9.º escalão, índice 

280, a partir de 1 de Setembro de 2019.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 23 de Agosto de 

2019. — O Presidente do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, José Maria da Fonseca Tavares.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 23 de Agosto de 2019:

1. Ng Chao Kuan, guarda de primeira, 1.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 

124630 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-

da do serviço de acordo com o artigo 107.º, n.º 1, alínea a), e 262.º, 

n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor — fixada, nos termos dos 

artigos 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novem-

bro, com início em 1 de Janeiro de 2019, uma pensão men-

sal correspondente ao índice 180 da tabela em vigor, calcu-

lada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o 

artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 24 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 4 prémios 
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180點訂出，並在有關金額上加上四個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）治安警察局第四職階警員鄺智勇，退休及撫卹制度會

員編號158356，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

一百零七條第一款a）項及第二百六十二條第一款b）項之規定離

職退休。其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法

令第一條第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，

並配合第二百六十五條第二款之規定，以其二十年工作年數作

計算，由二零一九年一月一日開始以相等於現行薪俸索引表內的

145點訂出，並在有關金額上加上四個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）治安警察局第四職階副警長劉志光，退休及撫卹制度

會員編號104043，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

一百零七條第一款a）項及第二百六十二條第一款b）項之規定離

職退休。其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法

令第一條第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，

並配合第二百六十五條第二款之規定，以其二十八年工作年數作

計算，由二零一九年一月一日開始以相等於現行薪俸索引表內的

295點訂出，並在有關金額上加上五個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）治安警察局第三職階一等警員陳亞杰，退休及撫卹制

度會員編號123358，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》

第一百零七條第一款a）項及第二百六十二條第一款b）項規定離

職退休。其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法

令第一條第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，

並配合第二百六十五條第二款之規定，以其二十七年工作年數作

計算，由二零一九年一月一日開始以相等於現行薪俸索引表內的

220點訂出，並在有關金額上加上五個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Kuong Chi Iong, guarda, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, com o número de subscritor 158356 do 

Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do ser-

viço de acordo com os artigos 107.º, n.º 1, alínea a), e 262.º, n.º 1, 

alínea b), do ETAPM, em vigor — fixada, nos termos do ar-

tigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novem-

bro, com início em 1 de Janeiro de 2019, uma pensão mensal 

correspondente ao índice 145 da tabela em vigor, calculada 

nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 

265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 20 anos 

de serviço, acrescida do montante relativo a 4 prémios de 

antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lao Chi Kuong, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, com o número de subscritor 104043 do 

Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do ser-

viço de acordo com os artigos 107.º, n.º 1, alínea a), e 262.º, n.º 1, 

alínea b), do ETAPM, em vigor — fixada, nos termos do ar-

tigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novem-

bro, com início em 1 de Janeiro de 2019, uma pensão mensal 

correspondente ao índice 295 da tabela em vigor, calculada 

nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 

265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 28 anos 

de serviço, acrescida do montante relativo a 5 prémios de 

antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan A Kit, guarda de primeira, 3.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 

123358 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-

gado do serviço de acordo com os artigos 107.º, n.º 1, alínea a), 
e 262.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor — fixada, 

nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 

de 30 de Novembro, com início em 1 de Janeiro de 2019, 

uma pensão mensal correspondente ao índice 220 da tabela 

em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 

conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-

tuto, por contar 27 anos de serviço, acrescida do montante 

relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os 

artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.
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按照行政法務司司長於二零一九年八月二十七日作出的批

示：

（一）衛生局第四職階高級護士熊燕平，退休及撫卹制度

會員編號142816，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十二條第一款a）項，即已屆服務年齡上限而離職退休。

其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法令第一條

第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第二款之規定，以其二十四年工作年數作計算，由

二零一九年八月十一日開始以相等於現行薪俸索引表內的305點

訂出，並在有關金額上加上四個根據第1/2014號法律第一條所

指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的年資

獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

按照行政法務司司長於二零一九年八月二十八日作出的批

示：

（一）消防局第四職階首席消防員周志超，退休及撫卹制度

會員編號111910，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月五日開始以相等於現行薪俸索引表內的

370點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長盧志華，退休及撫卹制度

會員編號112852，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月一日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長黃禮文，退休及撫卹制度

會員編號113123，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 27 de Agosto de 2019:

1. Hung Yin Ping, enfermeira-graduada, 4.º escalão, dos Ser-

viços de Saúde, com o número de subscritor 142816 do Re-

gime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço 

de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 

em vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, 

nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 

de 30 de Novembro, com início em 11 de Agosto de 2019, 

uma pensão mensal correspondente ao índice 305 da tabela 

em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 

conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-

tuto, por contar 24 anos de serviço, acrescida do montante 

relativo a 4 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os 

artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 28 de Agosto de 2019:

1. Chao Chi Chiu, bombeiro-principal, 4.º escalão, do Corpo 

de Bombeiros, com o número de subscritor 111910 do Re-

gime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço 

de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 

em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento 

— fixada, com início em 5 de Agosto de 2019, uma pensão 

mensal correspondente ao índice 370 da tabela em vigor, 

calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado 

com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido esta-

tuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do montante 

relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os 

artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lou Chi Va, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombeiros, 

com o número de subscritor 112852 do Regime de Aposen-

tação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com 

o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, 

aposentação voluntária por requerimento — fixada, com iní-

cio em 1 de Agosto de 2019, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 

alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de anti-

guidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 

n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Wong Lai Man, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombei-

ros, com o número de subscritor 113123 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 
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二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月五日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長盧志明，退休及撫卹制度

會員編號112771，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月二日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長李程順，退休及撫卹制度

會員編號112542，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月八日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第五職階消防區長劉永強，退休及撫卹制度會

員編號112984，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月五日開始以相等於現行薪俸索引表內的

520點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, 

com início em 5 de Agosto de 2019, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lo Chi Meng, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombei-

ros, com o número de subscritor 112771 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 

seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, 

com início em 2 de Agosto de 2019, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lei Cheng Son, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombei-

ros, com o número de subscritor 112542 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 

seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, 

com início em 8 de Agosto de 2019, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Roberto Lau, chefe, 5.º escalão, do Corpo de Bombeiros, 

com o número de subscritor 112984 do Regime de Aposen-

tação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com 

o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, 

aposentação voluntária por requerimento — fixada, com iní-

cio em 5 de Agosto de 2019, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 520 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 

alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de anti-

guidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 

n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.
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（一）消防局第四職階副消防區長梁懷毅，退休及撫卹制度

會員編號112747，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月二日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長黎盛執，退休及撫卹制度

會員編號112402，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月五日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

（一）消防局第四職階副消防區長李永達，退休及撫卹制度

會員編號112623，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二百六十三條第一款b）項，而申請自願離職退休。其每月的退休

金是根據上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第

二百六十五條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計

算，由二零一九年八月五日開始以相等於現行薪俸索引表內的

420點訂出，並在有關金額上加上六個根據第1/2014號法律第一

條所指附表並配合第2/2011號法律第七、第八及第九條規定的

年資獎金。

（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負

責。

權益歸屬比率的訂定

按照行政法務司司長於二零一九年八月二十一日作出的批

示：

市政署勤雜人員謝創元，供款人編號6049727，根據第8/2006 

號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零一九年七月三十日

起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間

1. Leong Wai Ngai, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bom-

beiros, com o número de subscritor 112747 do Regime de 

Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-

do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, 

ou seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, 

com início em 2 de Agosto de 2019, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lai Seng Chap, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombei-

ros, com o número de subscritor 112402 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 

seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, 

com início em 5 de Agosto de 2019, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lei Weng Tat, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombeiros, 

com o número de subscritor 112623 do Regime de Aposen-

tação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com 

o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, 

aposentação voluntária por requerimento — fixada, com iní-

cio em 5 de Agosto de 2019, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 

alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de anti-

guidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 

n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-

nistração e Justiça, de 21 de Agosto de 2019:

Che Chong Un, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de contribuinte 6049727, cancelada a 

inscrição no Regime de Previdência em 30 de Julho de 2019, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 
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滿二十九年，根據同一法律第十四條第一款及第三十九條第六款

之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」、「澳

門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益歸屬比率為百分之 

一百。

市政署勤雜人員趙勝權，供款人編號6056286，根據第8/2006 

號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零一九年七月二十七日

起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間滿

二十三年，根據同一法律第十四條第一款及第三十九條第六款之規

定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳 戶」及「特別帳

戶」之權益歸屬比率為百分之一百，以及「澳門特別行政區供款帳

戶」的權益歸屬比率為百分之九十四。

按行政管理委員會主席於二零一九年八月二十七日作出的批

示：

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十三條第一款

（二）項、第四款及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》

第四條之規定，以附註方式修改陸逸威在本會擔任職務之行政

任用合同第三條款，自二零一九年八月一日起轉為第二職階一等

技術員，薪俸點為420。

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十三條第二款

（一）項、第四款及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》

第四條之規定，以附註方式修改馮顯峰在本會擔任職務之行政

任用合同第三條款，自二零一九年八月一日起轉為第二職階輕型

車輛司機，薪俸點為160。

–––––––

二零一九年八月三十日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

經 濟 局

批 示 摘 錄

按照副局長於二零一九年六月十八日之批示：

本局不具期限行政任用合同第三職階首席特級行政技術助

理員盧麥慧玲——應其要求解除有關合同，自二零一九年九月二

日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於經濟局

代局長 陳子慧

— fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 

do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 

saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 

das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 29 anos de tempo de contribuição no Regime de 

Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 

mesmo diploma.

Chio Seng Kun, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de contribuinte 6056286, cancelada a 

inscrição no Regime de Previdência em 27 de Julho de 2019, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 

— fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 

do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 

Especial», e 94% do saldo da «Conta das Contribuições da 

RAEM», por completar 23 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-

ção, de 27 de Agosto de 2019:

Lok Iat Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento para técnico de 1.ª 

classe, 2.º escalão, índice 420, neste Fundo, nos termos dos 

artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e 4.º 

da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos), a partir de 1 de Agosto de 2019.

Fong Hin Fong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento para motorista 

de ligeiros, 2.º escalão, índice 160, neste Fundo, nos termos 

dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009 (Re-

gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 

e 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Agosto de 2019.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 30 de Agosto de 2019. — A Presiden-

te do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Extracto de despacho

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 18 de Junho 

de 2019:

Lou Mak Vai Leng — rescindido, a sua pedido, o contrato ad-

ministrativo de provimento sem termo como assistente téc-

nica administrativa especialista principal, 3.º escalão, nestes 

Serviços, a partir de 2 de Setembro de 2019.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia, aos 28 de Agosto de 

2019. — A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.
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財 政 局

澳門特別行政區

與

澳門電力股份有限公司簽署之公證合同摘錄

澳門特別行政區共同管道管理公共服務批給公證合同

茲證明：2019年8月23日財政局公證處第299A簿 第58頁至

71頁繕立之《澳門特別行政區共同管道管理公共服務批給公證

合同》內容摘錄如下﹕

“第一章

基本規定

第一條

定義

下列定義適用於本批給合同：

（一）專營公司——獲澳門特別行政區批給在澳門特別行

政區提供共同管道管理服務的法人，即“澳門電力股份有限公

司”，在商業及動產登記局的登記編號為590SO，總址設於澳門

馬交石炮台馬路32至36號澳電大樓；

（二）雙方——澳門特別行政區及專營公司；

（三）合同——本批給合同及雙方將來或有訂立的補充性

及補遺性文件；

（四）批給——通過本合同給予專營公司確保在澳門特別行

政區內提供共同管道管理服務的專營權；

（五）監管實體——由澳門特別行政區指派負責監管專營

公司履行合同義務的實體；

（六）共同管道——指用作容納公共服務管線的結構物；

（七）用於批給業務的財產——由批給人建造或專營公司代

建的共同管道、用於批給業務的附屬系統；

（八）公共服務管線——澳門特別行政區准予設置的管線，

尤其在公共道路下設置的電力、自來水、再生水、電信、天然氣、

交通信號、有線電視及垃圾收集系統等的管線；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto do Contrato entre a Região Administrativa
 Especial de Macau

e
Companhia de Electricidade de Macau — CEM, S.A.

Contrato de Concessão do Serviço Público de Gestão
das Galerias Técnicas na RAEM

Certifico que por escritura de 23 de Agosto de 2019, lavrado 

de folhas 58 a 71 do Livro 299A da Divisão de Notariado da 

Direcção dos Serviços de Finanças, foi celebrado o «Contrato 

de Concessão do Serviço Público de Gestão das Galerias Téc-

nicas na RAEM», passando a ter a seguinte redacção:

«CAPÍTULO I

Disposições fundamentais

Artigo 1.º

Definições

Aplicam-se a este contrato de concessão as seguintes 

definições:

1) Concessionária: a pessoa colectiva a quem a Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM) outorga a 

concessão do serviço de gestão das galerias técnicas na 

RAEM, ou seja, a Companhia de Electricidade de Macau 

— CEM, S.A., registada na Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis sob o n.º 590 (SO), com sede 

na Estrada de Dona Maria II, n.os 32 a 36, Edifício CEM, 

em Macau;

2) Partes: a RAEM e a Concessionária;

3) Contrato: este contrato de concessão e os adicionais e 

adendas que venham a ser celebradas entre as partes;

4) Concessão: o direito exclusivo atribuído pelo presente 

contrato à Concessionária de assegurar o serviço de gestão 

das galerias técnicas na RAEM;

5) Entidade fiscalizadora: a entidade designada pela 

RAEM para fiscalizar o cumprimento das obrigações con-

tratuais da Concessionária;

6) Galeria técnica: estrutura destinada a acomodar 

canalizações de serviços públicos;

7) Bens afectos à concessão: galerias técnicas construídas 

pela Concedente ou pela Concessionária, em seu nome, 

sistemas auxiliares utilizados na concessão;

8) Canalização de serviço público: canalização cuja ins-

talação foi permitida pela RAEM, nomeadamente canali-

zação instalada sob as vias públicas de energia eléctrica, de 

águas, de telecomunicações, de gás natural, de controlo de 

trânsito, de televisão por cabo, de recolha de resíduos, etc.;



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15421

（九）附屬系統——用於支援共同管道管理服務的必要系

統，尤其指排水、通風、消防、照明、通訊、電力、標識、監控與警

報等設施及設備；

（十）使用者——指使用共同管道的公共服務管線所屬實

體；

（十一）計劃及非計劃工作——計劃工作是指經澳門特別行

政區預先核准的年度計劃內所列之共同管道管理、保養、維修、

附屬系統的管理、保養、維修、更新及新增工作；非計劃工作是

指具緊急性或因不可抗力的原因引致進行的工作；

（十二）分攤成本——是指因年度內管理及維護共同管道的

負擔及專營公司為提供有關服務所取得適當和合理的利潤，該

利潤為年度內管理及維護共同管道的負擔的百分之十五，由使用

者分攤；

（十三）大型計劃工作——為非經常性的計劃工作，且有關

項目預算逾澳門元一百萬元；

（十四）不可抗力——任何屬不可預見及不可抵抗且非雙

方意願的事件，其絕對或相對地妨礙履行合同責任者如地震、水

災、戰爭，只要得到證實，均視作不可抗力的情況。

第二條

標的

一、澳門特別行政區透過本合同，把在澳門特別行政區內的

共同管道的管理公共服務的專營權批給專營公司。

二、為滿足澳門特別行政區的發展，專營公司必須按本合同

的規定對共同管道進行管理及維護，以維持共同管道及其附屬

系統處於良好狀態，具備安全和必要的條件，供使用者使用及安

裝管線，為此，須持續對管道採取一系列的管理措施或程序。

三、共同管道及其附屬系統的計劃及非計劃工作，由專營公

司負責，包括現有或為提供有關服務所需的其他新設備。

四、專營公司須根據澳門特別行政區預先核准的共同管道的

年度保養和維修計劃提供共同管道管理公共服務。

9) Sistemas auxiliares: sistemas necessários para suportar 

o serviço de gestão das galerias técnicas, nomeadamente 

sistema de drenagem, de ventilação, de combate a incêndio, 

de iluminação, de telecomunicações, de electricidade, de 

sinalização, de vigilância e de alarme;

10) Utilizadores: as entidades de serviços públicos a 

quem pertencem as canalizações, que utilizam as galerias 

técnicas;

11) Trabalhos planeados e trabalhos não planeados: tra-

balhos planeados são os trabalhos de gestão, manutenção 

e reparação das galerias técnicas e de gestão, manutenção, 

reparação, renovação e instalação dos sistemas auxilia-

res listados no plano anual previamente aprovado pela 

RAEM; trabalhos não planeados são aqueles originados 

por situações de emergência ou de força maior;

12) Repartição de custos: encargos anuais de gestão e 

manutenção das galerias técnicas e lucro apropriado e 

razoável pelos serviços prestados pela Concessionária, a 

serem repartidos pelos utilizadores. Este lucro correspon-

de a 15% dos encargos anuais de gestão e manutenção das 

galerias técnicas;

13) Trabalhos planeados de grande envergadura: traba-

lhos planeados não recorrentes com orçamento superior a 

um milhão de patacas;

14) Força maior: qualquer acontecimento imprevisível e 

irresistível, alheio à vontade das partes, que impeça, abso-

luta ou relativamente, o cumprimento das obrigações con-

tratuais, tal como terramotos, inundações e guerra, desde 

que devidamente comprovado.

Artigo 2.º

Objecto

1. Pelo presente contrato, a RAEM concede à Conces-

sionária o direito exclusivo do serviço público de gestão 

das galerias técnicas na RAEM.

2. Para atender ao desenvolvimento da RAEM, a Con-

cessionária deve assegurar, nos termos do presente contra-

to, a gestão e manutenção das galerias técnicas de modo 

a mantê-las e aos respectivos sistemas auxiliares em boas 

condições, em segurança e com as condições necessárias 

para os utilizadores as utilizarem e instalarem as suas ca-

nalizações, aplicando, para o efeito, um conjunto de regras 

e procedimentos de gestão.

3. Os trabalhos planeados e os trabalhos não planeados 

das galerias técnicas e dos sistemas auxiliares são da res-

ponsabilidade da Concessionária, incluindo o equipamen-

to existente ou novos equipamentos que sejam necessários 

para a prestação do serviço relacionado.

4. A Concessionária deverá prestar o serviço público de 

gestão das galerias técnicas de acordo com o plano anual 

de manutenção e reparação das galerias técnicas previa-

mente aprovado pela RAEM.



15422 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

第三條

期限

一、本合同自簽訂日起開始生效，至2025年12月31日止，但不

影響澳門特別行政區行使贖回權、解除權或因批給被接管而延

長期限的權利。

二、上款所指的批給期限可經雙方協議延長，並以本合同的

補充文件訂明。

三、在第一款所指的批給期限屆滿的十二個月前，雙方將就

倘有的延期，舉行會議協商條件。

第四條

移交筆錄

專營公司在確定移交的共同管道符合工程驗收報告書內所

述之要求後，簽訂相關移交筆錄，並開始對筆錄所指的共同管道

進行管理。為此目的，澳門特別行政區須向專營公司提供該共同

管道的資料，尤其竣工報告書。

第五條

回報

一、專營公司須向澳門特別行政區繳付相當於其經營批給業

務稅前利潤百分之十（10%）的金額作為每年的回報。

二、於每年首季最後一個工作日前，須將上曆年的回報送交

財政局。

三、因失效、贖回或解除而消滅批給，回報須由該日期起計

九十日內支付。

四、專營公司倘遲交回報須繳逾期利息，逾期利息按法定利

率計算。

五、當發生特殊情況，或澳門特別行政區及其居民之利益證

明有需要時，批給人和承批人雙方可協商暫時減低回報金額或

暫時中止繳付回報。

第六條

稅制

一、當法律准許且顯示適宜時，澳門特別行政區可豁免專營

公司繳交稅項、費用及手續費，並給予其他稅務優惠。

Artigo 3.º

Prazo

1. O presente contrato entra em vigor na data da sua as-

sinatura e é válido até ao dia 31 de Dezembro de 2025, sem 

prejuízo do exercício, pela RAEM, dos direitos de resgate, 

rescisão, ou de prorrogação do prazo devido a sequestro 

da concessão.

2. O prazo da concessão referido no número anterior 

pode ser prorrogado por acordo das partes, titulado por 

adenda ao presente contrato.

3. Até doze meses antes do termo do prazo da concessão re-

ferido no número um, as partes reunir-se-ão com o objectivo 

de acordarem as condições para a eventual prorrogação do 

respectivo prazo.

Artigo 4.º

Auto de entrega

A Concessionária, após confirmar que a galeria técnica 

cumpre os requisitos descritos no relatório de aceitação do 

projecto de construção, deverá assinar o auto de entrega 

da galeria técnica e iniciar a prestação do serviço de gestão 

da mesma. Para o efeito, a RAEM deverá fornecer à Con-

cessionária as informações relativas a essa galeria técnica, 

nomeadamente o relatório de conclusão.

Artigo 5.º

Retribuição

1. A Concessionária é obrigada a pagar à RAEM como 

retribuição anual um montante equivalente a dez por cen-

to (10%) do lucro antes de imposto da actividade conces-

sionada.

2. O pagamento da retribuição deve ser efectuado na 

Direcção dos Serviços de Finanças, até ao último dia útil 

do primeiro trimestre de cada ano, com referência ao ano 

civil anterior.

3. Na extinção da concessão, por caducidade, resgate ou 

rescisão, a retribuição deve ser paga no prazo de 90 dias 

contados dessa data.

4. Verificando-se atraso no pagamento da retribuição, a 

Concessionária deve pagar juros de mora, calculados con-

forme a taxa dos juros legais.

5. A Concedente e a concessionária podem acordar na 

redução ou suspensão temporária da retribuição quando 

ocorram circunstâncias excepcionais ou os interesses da 

RAEM e da sua população o justificarem.

Artigo 6.º

Regime fiscal

1. A RAEM pode isentar a Concessionária do paga-

mento de impostos, taxas e emolumentos, e atribuir outros 

benefícios fiscais, quando a lei o permitir e se tal se revelar 

aconselhável.
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二、倘稅制出現變更，引致專營公司受益時，澳門特別行政

區可根據本合同的規定調整第二十一條所指的每單位價格。

三、倘稅制出現變更，引致專營公司的投資收益出現失衡

時，澳門特別行政區可應專營公司的申請，根據本合同的規定調

整第二十一條所指的每單位價格。

第七條

修改批給合同

在不違反批給的法律制度及不改變本合同基本原則的情況

下，本合同的條款可經雙方協商同意後修改。

第八條

合同地位的移轉及負擔

一、未經澳門特別行政區預先書面許可，專營公司不得全部

或部分轉移合同地位，也不得將本合同衍生的權利全部或部分

轉移。

二、專營公司不可直接或間接在用於批給業務的財產上，以

其名義或第三者的名義，設定任何性質的負擔或責任。

第二章

專營公司

第九條

公司組織章程

一、專營公司的組織章程須符合本合同的規定，尤其本章的

規定。

二、在第三條所指的批給期限內，專營公司的組織章程的一

切修改須經澳門特別行政區預先書面許可。

第十條

業務範圍

本合同的業務範圍僅限於在澳門特別行政區內提供本合同

第二條第一款所指的服務。

2. A RAEM pode aplicar nos termos previstos no pre-

sente contrato a revisão do preço unitário definido no ar-

tigo 21.º se as alterações que vierem a ser introduzidas no 

regime fiscal beneficiarem a Concessionária.

3. A RAEM pode, a requerimento da Concessionária, 

aplicar nos termos previstos no presente contrato a revisão 

do preço unitário definido no artigo 21.º, se as alterações 

que vierem a ser introduzidas no regime fiscal levarem a 

um desequilíbrio na rendibilidade dos capitais investidos 

da Concessionária.

Artigo 7.º

Alteração do contrato de concessão

As cláusulas do contrato de concessão podem ser alte-

radas por mútuo acordo das partes, desde que a alteração 

não envolva a violação do regime jurídico da concessão, 

nem implique a derrogação dos princípios básicos do pre-

sente contrato.

Artigo 8.º

Transmissão da posição contratual e oneração

1. A Concessionária não pode, sem prévia autorização 

escrita da RAEM, transmitir a sua posição contratual ou 

transmitir os direitos derivados do presente contrato, total 

ou parcialmente.

2. A Concessionária não pode constituir encargos ou 

ónus, de qualquer natureza, que directa ou indirectamente 

incidam sobre os bens afectos à concessão, em seu nome 

ou em nome de terceiro.

CAPÍTULO II

Da sociedade Concessionária

Artigo 9.º

Estatutos

1. Os estatutos da Concessionária devem obedecer ao 

que se encontra estipulado no presente contrato, designa-

damente neste capítulo.

2. No prazo da concessão referido no artigo 3.º, todas as 

modificações dos estatutos da Concessionária carecem de 

prévia autorização escrita da RAEM.

Artigo 10.º

Âmbito da actividade

O âmbito da actividade do presente contrato abrange 

apenas a prestação dos serviços referidos no número um 

do artigo 2.º do presente contrato, na RAEM.
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第十一條

總址及機構

一、專營公司的總址和主要行政部門必須設在澳門特別行政

區。

二、專營公司須保證其行政管理機關及監事會的大部分成員

均居於澳門特別行政區。

三、專營公司須就行政管理機關成員的任命或變更，在有關

的決議通過後的三十日內通知監管實體。

第十二條

公司資本

專營公司的資本額不可低於$22,000,000.00（澳門元貳仟貳

佰萬圓正）。

第三章

專營公司的會計

第十三條

商業記帳

一、專營公司須按照在澳門特別行政區生效的會計準則編制

其帳目，且須為本合同的規定業務設立獨立的會計帳目以及相

關的財務報表。

二、專營公司每年須將關於組成營運帳目的法定文件在法定

期間內送交監管實體。

三、專營公司須在其公司總址存備經適當編製的、最新的且

以澳門特別行政區流通貨幣表示的帳目及其組成文件。

四、專營公司為執行本條第一款之規定，須設立帳目的規則

及執行辦法，並呈交予澳門特別行政區批准。

第十四條

會計準則

一、專營公司須採用符合法例規定及適應專營公司特性的會

計準則。

二、每年提交帳目及其他資料後，監管實體可要求對專營公

司的經濟財政狀況進行評估，為此，後者須提供為達致上述目的

所需的一切資料和解釋。

Artigo 11.º

Sede e órgãos sociais

1. A Concessionária tem obrigatoriamente a sua sede e 

principais serviços administrativos, na RAEM.

2. A Concessionária deve garantir que a maioria dos 

membros dos órgãos de administração e do Conselho 

Fiscal tenham residência na RAEM.

3. A Concessionária deve comunicar à entidade fiscali-

zadora no prazo de 30 dias contados a partir da delibera-

ção respectiva da nomeação ou alteração dos membros dos 

órgãos de administração.

Artigo 12.º

Capital social

O valor do capital da Concessionária não pode ser infe-

rior a $22 000 000,00 (vinte e dois milhões de patacas).

CAPÍTULO III

Da contabilidade da Concessionária

Artigo 13.º

Escrituração comercial

1. A Concessionária deve manter organizadas as suas 

contas segundo as normas de contabilidade em vigor na 

RAEM, e deve estabelecer, para a actividade regulada 

pelo presente contrato, contabilidade independente e res-

pectiva demonstração financeira.

2. A Concessionária deve enviar anualmente à entidade 

fiscalizadora a documentação legal relativa à prestação de 

contas do exercício, dentro do prazo legal.

3. A Concessionária obriga-se a manter, na sua sede, 

contabilidade devidamente organizada e em dia, expressa 

em moeda corrente da RAEM, bem como os documentos 

que dela fazem parte integrante.

4. Para efeitos do número um do presente artigo, a Con-

cessionária deve apresentar à RAEM, para autorização, as 

regras e os termos de execução, estabelecidos para a con-

tabilidade.

Artigo 14.º

Normas de contabilidade

1. A Concessionária deve usar as normas de contabili-

dade que obedeçam ao disposto na legislação, tendo em 

conta as suas características.

2. Após a prestação anual de contas e outras informa-

ções, a entidade fiscalizadora pode solicitar e proceder à 

avaliação da situação económico-financeira da Concessio-

nária, devendo esta, para tal, fornecer toda a informação e 

todos os esclarecimentos necessários para esse objectivo.
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三、在每個會計年度終結時，澳門特別行政區可對專營公

司進行審計，後者須提供為進行上述工作所需的一切資料及解

釋。

四、上款所指的審計費用將由澳門特別行政區支付，並由其

委任有關核數師。

第四章

專營公司的權利與義務

第十五條

專營公司的權利

一、除法律規定的權利以及本合同所規定的其他權利外，專

營公司尚享有：

（一）向使用者收取根據第二十一條所規定收費，以及收取

第二十條第七及第八款所規定的罰款及附加費的權利；

（二）只提供其服務予同意接受第二十條所指的共同管道管

理公共服務合同所規定條件的使用者的權利；

（三）倘由澳門特別行政區作出未規定於本合同的單方行為

而更改合同所訂的義務，導致負擔增加，有獲得補償的權利；

（四）就有關共同管道管理服務及公共服務管線的法律及行

政法規的草案獲得諮詢的權利；

（五）監督使用者在共同管道內進行的工程；倘工程不符合

共同管道管理辦法的要求，則不獲通過；

（六）許可及登記共同管道的進出及使用；

（七）專營公司有權不允許不符合技術規格及施工規則的使

用者進行的工程。

二、為有效提供第二條第一款所指的服務，澳門特別行政區

可應專營公司的申請，給予該公司澳門特別行政區已擁有與該

等服務有關的權利，諸如無償使用公產、設立地役、公用徵收、

設立保護區和通往私人土地或樓宇的權利。

三、在符合法例規定的情況下，澳門特別行政區應專營公司

的申請，可給予專營公司為其有效履行本合同所必需的適當協

助。

3. No final de cada exercício económico, a RAEM pode 

proceder a uma auditoria à Concessionária, devendo esta 

fornecer toda a informação e todos os esclarecimentos ne-

cessários para esse fim.

4. Os custos com a auditoria referida no número anterior 

e a nomeação do auditor ficam a cargo da RAEM.

CAPÍTULO IV

Direitos e obrigações da Concessionária

Artigo 15.º

Direitos da Concessionária

1. Além dos direitos consignados na lei, e de outros pre-

vistos neste contrato, a Concessionária goza:

1) Do direito de perceber dos utilizadores as taxas pelos 

serviços prestados, de acordo com o disposto no artigo 

21.º, bem como as multas e adicionais, previstos no número 

sete e oito do artigo 20.º;

2) Do direito de condicionar a prestação dos seus ser-

viços aos utilizadores à adesão destes às condições do 

contrato de prestação de serviços públicos de gestão das 

galerias técnicas a que alude o artigo 20.º;

3) Do direito de ser compensada dos agravamentos de 

encargos resultantes da alteração das obrigações contra-

tualmente fixadas, por actos unilaterais da RAEM, não 

previstos neste contrato;

4) Do direito de ser consultada sobre os projectos de 

lei e de regulamentos administrativos relacionados com o 

serviço de gestão das galerias técnicas e canalizações de 

serviços públicos;

5) Do direito de fiscalizar os trabalhos realizados pelos 

utilizadores nas galerias técnicas, podendo rejeitá-los se os 

mesmos não cumprirem os requisitos previstos nas regras 

de gestão das galerias técnicas;

6) Do direito de autorizar e registar o acesso e a utiliza-

ção das galerias técnicas;

7) Do direito de não autorizar a realização de trabalhos 

pelos utilizadores, que não cumpram as especificações téc-

nicas e regras de construção.

2. Para a prestação eficaz dos serviços referidos no nú-

mero um do artigo 2.º, a RAEM pode, a requerimento da 

Concessionária, conceder-lhe os direitos de que a RAEM 

é titular e estão relacionados com aqueles serviços, nomea-

damente a utilização do domínio público a título gratuito, 

a constituição de servidões, a expropriação por utilidade 

pública, a constituição de zonas de protecção e o acesso a 

terrenos ou edifícios privados.

3. A requerimento da Concessionária, a RAEM pode, 

em conformidade com as disposições legais, dar à Conces-

sionária o apoio adequado e necessário para o cumprimento 

eficaz do presente contrato.
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第十六條

專營公司的義務

一、除法律規定的義務以及本合同所規定的其他義務外，專

營公司必須在澳門特別行政區擁有所需的人力、技術、器材及財

政資源，以良好地提供第二條第一款指的服務，並須採取必要的

措施，確保用於該等服務的財產和工具獲得妥善的保養。

二、為配合澳門特別行政區的發展，專營公司負責管理及維

護共同管道，專營公司必須確保向使用者提供良好的管理服務，

並為此採取一切必要的措施，尤其是：

（一）按照法例的規定及澳門特別行政區依照本合同規定的

權限所作的要求或指示，在遵循安全、環保、高效及經濟的原則

下管理共同管道予各使用者使用；

（二）制定共同管道緊急事故應變處理機制；

（三）訂定共同管道進出及使用規則；

（四）專營公司須依法要求第三者就其對共同管道及用於批

給業務的附屬系統所造成的重大損害作出賠償；

（五）專營公司必須在遵循高效、安全、耐用、可靠、環保及經

濟效益的原則下，對共同管道和其附屬系統提供管理公共服務。

三、為適用上款的規定，專營公司尤須遵守以下各項的規

定：

（一）有關工程的計劃、設計及施工方面，須遵守法例的規

定，並將有關方案呈交予主管實體核准；

（二）根據已獲主管實體核准的方案及既定的時間表，執行

附屬系統的建造、保養及維修工作；

（三）在本合同的範圍內，須維持對執行第二條第一款所指

的服務所必需且居於澳門特別行政區內的人員。

四、專營公司必須在遵循高效、持續改善及經濟效益的原則

Artigo 16.º

Obrigações da Concessionária

1. Além das obrigações consignadas na lei e de outras 

previstas neste contrato, a Concessionária deve manter 

na RAEM os meios humanos, técnicos, materiais e finan-

ceiros necessários à boa prestação dos serviços referidos 

no número um do artigo 2.º, bem como tomar as medidas 

indispensáveis para garantir a boa manutenção dos bens e 

equipamentos utilizados naqueles serviços.

2. Para atender ao desenvolvimento da RAEM, a Con-

cessionária é responsável pela gestão e manutenção das 

galerias técnicas, devendo a Concessionária assegurar a 

boa prestação do serviço de gestão aos utilizadores e, para 

o efeito, tomar todas as medidas indispensáveis, designa-

damente:

1) Gerir as galerias técnicas para uso dos utilizadores, 

cumprindo e respeitando os princípios de segurança, pro-

tecção do meio ambiente, alta eficiência e economia, de 

acordo com os termos legais e as exigências ou directivas 

da RAEM estabelecidas de acordo com as competências 

previstas no presente contrato;

2) Formular mecanismos de resposta a situações de 

emergência das galerias técnicas;

3) Definir as regras de acesso e utilização das galerias 

técnicas;

4) A Concessionária deve exigir, nos termos da lei, ser 

indemnizada, por parte de terceiros, pelos danos significa-

tivos causados às galerias técnicas e aos sistemas auxiliares 

afectos à concessão;

5) A Concessionária deve, em cumprimento dos princí-

pios de alta eficiência, segurança, durabilidade, fiabilidade, 

protecção do meio ambiente e eficiência económica, pres-

tar o serviço público de gestão das galerias técnicas e dos 

respectivos sistemas auxiliares.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior, a Con-

cessionária deve, designadamente, cumprir as seguintes 

disposições:

1) Respeitar, no planeamento, concepção e execução das 

obras, o disposto na legislação, submetendo os respectivos 

projectos à aprovação das entidades competentes;

2) Efectuar os trabalhos de construção, manutenção e 

reparação dos sistemas auxiliares, de acordo com os pro-

jectos devidamente aprovados pelas entidades competen-

tes e no calendário definido;

3) Manter o pessoal com residência na RAEM necessá-

rio para executar os serviços definidos no número um do 

artigo 2.º e no âmbito do presente contrato.

4. A Concessionária deve, em cumprimento dos princí-

pios de alta eficiência, aperfeiçoamento contínuo e rendi-
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下，提供管理及經營第二條第一款所指的服務，並為此訂定所需

的措施和評估機制：

（一）專營公司不可歧視、無理拒絕或阻撓使用者進入或使

用共同管道；

（二）在同等條件下須優先聘用澳門特別行政區居民；

（三）提供必要的培訓使其人員能以安全、有效率及具素質

的方式進行營運及履行其職責；

（四）遵守第二十六條的服務素質審核指標的規定；

（五）為審核和確保共同管道服務能持續改善，專營公司須

設立共同管道服務素質審核機制，定期收集各使用者的意見並

採取需要的改善措施，該機制須預先經澳門特別行政區核准；

（六）倘因可歸責於專營公司的原因造成第二條第一款指的

服務中斷，專營公司須自行向所有受影響的使用者給予補償，且

有關的補償須在共同管道負擔中剔除。

五、專營公司尚有義務：

（一）依時繳付第五條所指的回報；

（二）根據澳門特別行政區的指引，保持最新的會計帳目及

與第二條第一款所指的服務有關的每一使用者的重要資料，在

法律容許的情況下供其查閱，但澳門特別行政區須遵守保密義

務；

（三）向澳門特別行政區提供與每一使用者簽訂的共同管

道管理公共服務合同，使其能有效地執行本合同所規定的權限，

但澳門特別行政區須遵守保密義務；

（四）將共同管道的年度保養和維修計劃呈交予澳門特別行

政區作預先書面核准；

（五）確保各項成本與服務水平相適應，並嚴格控制總營運

成本；為此目的，專營公司須向澳門特別行政區提交一切的資料

和解釋，以證明所作的開支具備合理性；

（六）遵守澳門特別行政區的法例及由主管實體在其權限範

圍內作出的指示，並予以配合實施；

（七）根據法例規定，購買民事責任保險，以確保能對行使

獲賦予的權利時所造成的損害作出賠償；

bilidade económica, fornecer, administrar e explorar os 

serviços referidos no número um do artigo 2.º e, para o 

efeito, adoptar as medidas e os mecanismos de avaliação 

necessários:

1) A concessionária não pode discriminar, rejeitar ou 

impedir injustificadamente os utilizadores de acederem ou 

utilizarem as galerias técnicas;

2) Dar prioridade aos residentes da RAEM no recruta-

mento de pessoal, em caso de igualdade de circunstâncias;

3) Providenciar para o seu pessoal a formação necessá-

ria para possibilitar a operação e o desempenho das suas 

funções, de forma segura, eficiente e com qualidade;

4) Cumprir o disposto no artigo 26.º sobre os indicado-

res de avaliação da qualidade do serviço;

5) A fim de avaliar e assegurar a melhoria constante e 

permanente dos serviços das galerias técnicas, a Conces-

sionária deve criar um mecanismo de avaliação da qualida-

de de serviço das mesmas, recolher regularmente opiniões 

dos utilizadores e tomar as medidas de melhoria necessá-

rias. Este mecanismo deve ser previamente aprovado pela 

RAEM;

6) Compensar por dedução nos encargos com as galerias 

técnicas, todos os utilizadores afectados, em caso de inter-

rupção do serviço referido no número um do artigo 2.º, por 

motivo que lhe seja imputável.

5. A Concessionária obriga-se, ainda, a:

1) Pagar pontualmente a retribuição referida no artigo 

5.º;

2) Manter contabilidade actualizada e outros elementos 

relevantes em relação a cada utilizador do serviço referido 

no número um do artigo 2.º, de acordo com as instruções 

da RAEM, disponibilizando-os para consulta da RAEM 

quando a lei o permitir, ficando a RAEM obrigada ao dever 

de sigilo;

3) Facultar à RAEM o contrato de prestação de serviços 

públicos de gestão da galeria técnica celebrado com cada 

utilizador, de modo a que esta possa exercer eficazmente 

as competências previstas neste contrato, ficando a RAEM 

obrigada ao dever de sigilo;

4) Submeter à prévia aprovação escrita da RAEM o plano 

anual de manutenção e reparação das galerias técnicas;

5) Garantir que os custos estão em consonância com 

o nível de serviço e controlar rigorosamente os custos 

operacionais totais, devendo a Concessionária para esse 

efeito apresentar todas as informações e esclarecimentos à 

RAEM para justificar as despesas incorridas;

6) Cumprir a legislação da RAEM e as instruções emiti-

das pelas entidades competentes no âmbito das suas com-

petências, colaborando na implementação das mesmas;

7) Celebrar, de acordo com a legislação, seguro de res-

ponsabilidade civil, para assegurar a cobertura de danos 

causados no exercício dos direitos conferidos;
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（八）遵守本合同所規定的其他義務。

六、共同管道的工程、財貨及勞務取得，須依循經濟和合理

的原則，並必須根據本合同第十八條的規定進行。

七、未經澳門特別行政區預先書面許可，專營公司不可進行

任何下列的行為：

（一）更改公司宗旨；

（二）縮減公司資本額；

（三）變更、合併、分立或解散公司。

八、倘專營公司因提供第二條第一款所指的服務而持有澳門

特別行政區的公產或私產已不再是必要時，專營公司須立即將

該等財產交還澳門特別行政區。

九、上款所指的公產或私產可由具同等功能的其他財產替

代，而該等財產對提供第二條第一款所指的服務仍屬必要時，則

專營公司在澳門特別行政區要求下，仍須將該等財產交還澳門

特別行政區，但澳門特別行政區須同時提供替代的財產予專營

公司使用，或作出相應的補償以便專營公司可作出替代。

十、專營公司用於提供第二條第一款所指的服務的設施不對

外開放，但在不影響服務正常運作及安全條件的情況下，專營公

司可容許並組織公眾參觀上述設施。

十一、為履行本合同的規定，專營公司須就共同管道的運

作、維護、檢查及控制擬定共同管道管理辦法，並在本合同生效

後一百二十日內提交予澳門特別行政區核准。

十二、專營公司須於其開始執行的上一年的八月三十一日遞

交共同管道的年度保養和維修計劃，並須由澳門特別行政區於

專營公司提交必要的解釋及補充資料後的六十日內，但不遲於

該年的十二月三十一日核准。倘澳門特別行政區不核准專營公司

所提交的共同管道的年度保養和維修計劃，澳門特別行政區須

向專營公司說明有關的內容不獲核准的原因。

十三、首份共同管道的年度保養和維修計劃，專營公司須於

簽訂共同管道的移交筆錄起計六十日內提交予澳門特別行政區

核准。

8) Cumprir as demais obrigações impostas pelo presente 

contrato.

6. As despesas com obras e aquisição de bens e serviços 

afectos às galerias técnicas devem estar de acordo com 

os princípios da economia e da razoabilidade e de acordo 

com o disposto no artigo 18.º do presente contrato.

7. Sem prévia autorização escrita da RAEM, a Conces-

sionária não pode realizar qualquer dos seguintes actos:

1) Alteração do objecto social;

2) Redução do capital social;

3) Transformação, fusão, cisão ou dissolução da Socie-

dade.

8. A Concessionária deve restituir imediatamente à 

RAEM os bens do domínio público ou privado da RAEM 

que detiver, logo que os mesmos deixem de ser indispen-

sáveis à prestação dos serviços referidos no número um do 

artigo 2.º

9. Os bens do domínio público ou privado da RAEM re-

feridos no número anterior, indispensáveis à prestação dos 

serviços referidos no número um do artigo 2.º que possam 

ser substituídos por outros que sirvam função idêntica, 

devem ser restituídos pela Concessionária à RAEM, a 

pedido desta, devendo a RAEM, em simultâneo, facultar, 

para utilização da Concessionária, bens que os substituam 

ou efectuar a correspondente compensação que permita à 

Concessionária fazer essa substituição.

10. As instalações da Concessionária destinadas à pres-

tação dos serviços referidos no número um do artigo 2.º 

não são facultadas ao público; no entanto, e sem prejuízo 

do normal funcionamento dos serviços e das condições de 

segurança, a Concessionária pode facultá-las a visitas do 

público e organizar essas visitas.

11. Para cumprir o disposto neste contrato, a Concessio-

nária deverá formular as regras de gestão para a operação, 

manutenção, inspecção e controlo das galerias técnicas, e 

submetê-las à RAEM para aprovação no prazo de 120 dias 

após a entrada em vigor deste contrato.

12. A Concessionária deve apresentar o plano anual de 

manutenção e reparação das galerias técnicas até 31 de 

Agosto do ano anterior ao início da sua execução, devendo 

a RAEM proceder à sua aprovação no prazo de 60 dias 

contado da data de apresentação dos esclarecimentos ne-

cessários e informações suplementares da Concessionária, 

porém, esta aprovação não pode ser ulterior a 31 de De-

zembro do mesmo ano. Caso a RAEM não aprove o plano 

anual de manutenção e reparação das galerias técnicas 

apresentado pela Concessionária, deve fundamentar as ra-

zões dessa não aprovação.

13. A Concessionária deve submeter o primeiro plano 

anual de manutenção e reparação das galerias técnicas 

para aprovação da RAEM no prazo de 60 dias a contar da 

data de assinatura do auto de entrega da galeria técnica.
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十四、未載於共同管道的年度保養和維修計劃，但具迫切性

且須立即進行的非計劃工作，專營公司須儘快向監管實體作出

通知，並於三個工作日內將該等工作的項目描述等資料呈交予監

管實體。

十五、在局部或全部中斷服務時，按照既定的機制所定的期

間通知監管實體及向其呈交書面報告。

第五章

關於服務的經營

第十七條

規劃和建造

一、共同管道由澳門特別行政區規劃及建造。

二、在有需要，澳門特別行政區可要求專營公司代建或增建

共同管道，並為此目的的負擔由澳門特別行政區負責，專營公司

須予以配合。

三、為著上款之建造，專營公司須根據適用的法律，擬定有

關設計和建造共同管道的標準、規範及工程計劃書，且不妨礙下

款的規定。

四、專營公司必須遵循高效、安全、耐用、可靠、環保及經濟

效益的原則下，設置所需的系統、基建、設施、設備及施行所需

的工程。

五、除本合同第十五條規定外，澳門特別行政區在制定共同

管道的設計、建造、法律、行政法規或工程計劃書時，專營公司

有被諮詢的權利。

六、澳門特別行政區建造共同管道時，在不妨礙共同管道的

正常施工的情況下，專營公司可獲安排視察建造工程和施工，以

便專營公司有效提供本合同第二款第一款所指的服務。

第十八條

工程及取得財貨與勞務的開支

一、專營公司須以公平、公正及透明的原則，採購為經營第

二條第一款所述業務所涉及的工程、財貨及勞務。

14. Os trabalhos não planeados urgentes que necessitem 

de execução imediata e que não foram incluídos no plano 

anual de manutenção e reparação das galerias técnicas 

deverão ser comunicados pela Concessionária à entidade 

fiscalizadora com a maior brevidade possível, devendo ain-

da ser-lhe apresentada no prazo de três dias úteis a infor-

mação detalhada desses trabalhos.

15. Participar, à entidade fiscalizadora, as ocorrências de 

interrupções de serviço, parciais ou totais, apresentando-

-lhe relatório escrito, no prazo previsto no mecanismo de-

finido.

CAPÍTULO V

Exploração do serviço

Artigo 17.º

Planeamento e construção

1. As galerias técnicas são planeadas e construídas pela 

RAEM.

2. Se necessário, a RAEM pode solicitar à Concessio-

nária que construa ou aumente a galeria técnica em nome 

e representação da RAEM, cujo respectivo encargo será 

suportado pela RAEM, devendo a Concessionária prestar 

a devida colaboração.

3. Para efeitos do número anterior, a Concessionária 

deve preparar o projecto, as normas e as especificações 

para a concepção e construção da galeria técnica de acor-

do com a legislação em vigor, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.

4. A Concessionária deve, em cumprimento dos princí-

pios de alta eficiência, segurança, durabilidade, fiabilidade, 

protecção do meio ambiente e eficiência económica, insta-

lar os sistemas, infra-estruturas, instalações e equipamen-

tos e executar todos os trabalhos necessários.

5. Além do disposto no artigo 15.º deste contrato, a Con-

cessionária tem o direito de ser consultada pela RAEM 

nas fases do projecto, construção, formulação de leis, re-

gulamentos administrativos ou propostas de projectos das 

galerias técnicas.

6. Quando a galeria técnica é construída pela RAEM, 

sem prejuízo para a sua normal construção, a Concessio-

nária pode inspeccionar os trabalhos de construção para 

poder prestar eficazmente o serviço referido no número 

um do artigo 2.º deste contrato.

Artigo 18.º

Despesas com obras e aquisição de bens e serviços

1. A Concessionária deve respeitar os princípios de 

imparcialidade, justiça e transparência na aquisição das 

obras, bens e serviços para a exploração das actividades 

referidas no número um do artigo 2.º
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二、為適用上款的規定，專營公司須按照經澳門特別行政區

核准的採購程序。

三、倘上款所指的採購程序不符合第一款的規定時，澳門特

別行政區可建議專營公司修改有關的採購程序。

四、在第二十一條第十一款規定的情況下，倘有由澳門特別

行政區承擔支付的情況，則專營公司須按照現行的公務採購程

序，以便支付由澳門特別行政區負責的工程及購買財貨及勞務

的開支。

第十九條

管理和維護

一、本合同第二條第二款所指的一系列管理措施或程序包

括但不限於如下：

（一）協調及排程使用者使用共同管道；

（二）24小時實時監控共同管道；

（三）確保共同管道具備安全工作和衛生條件；

（四）定期對共同管道進行巡檢、保養及維護；

（五）定期對附屬系統進行巡檢、保養、維護及更新或新

增；

（六）保存使用及營運共同管道的記錄；

（七）編訂共同管道的年度保養和維修計劃，並須提交予監

管實體核准；

（八）每半年過後六十日內，專營公司須向澳門特別行政區

提交管理共同管道的報告。

第二十條

與使用者的關係

一、為提供管理共同管道管理服務，專營公司須與使用者訂

立共同管道管理公共服務合同，該服務合同規範雙方的權利與

義務。

二、上款所指的服務合同擬本及嗣後的修訂，由澳門特別行

政區在聽取專營公司的意見後予以核准。

三、在服務合同擬本內使用的語文為中文及葡文。

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a Con-

cessionária deve seguir os procedimentos de aquisição 

aprovados pela RAEM.

3. Se o procedimento de aquisição referido no número 

anterior não respeitar o disposto do número um, a RAEM 

pode propor à Concessionária que proceda à sua revisão.

4. Nos casos previstos no número onze do artigo 21.º, a 

Concessionária deve seguir os procedimentos de aquisi-

ções públicas em vigor para as despesas com obras e aqui-

sição de bens e serviços efectuadas pela RAEM.

Artigo 19.º

Gestão e manutenção

1. As regras ou procedimentos de gestão a que se refere o 

número 2 do artigo 2.º incluem, entre outros, os seguintes:

1) Coordenar e organizar os utilizadores no uso das 

galerias técnicas;

2) Monitorizar as galerias técnicas 24 horas por dia;

3) Assegurar as condições de segurança e higiene das 

galerias técnicas;

4) Realizar regularmente acções de inspecção, manuten-

ção e reparação das galerias técnicas;

5) Realizar regularmente acções de inspecção, manuten-

ção e reparação, e renovação ou instalação de novos siste-

mas auxiliares;

6) Manter registos de utilização e de exploração das 

galerias técnicas;

7) Preparar o plano anual de manutenção e reparação 

das galerias técnicas e submetê-lo à entidade fiscalizadora 

para aprovação;

8) A cada seis meses, com um prazo de 60 dias, a Con-

cessionária deverá submeter à RAEM um relatório de ges-

tão das galerias técnicas.

Artigo 20.º

Relacionamento com os utilizadores

1. Para prestar o serviço de gestão das galerias técnicas, 

a Concessionária deverá celebrar com os utilizadores um 

contrato de prestação de serviços públicos de gestão da 

galeria técnica, cujos termos estabelecerão os direitos e 

deveres das partes.

2. A minuta do contrato de prestação de serviços referi-

do no número anterior, bem como as alterações a que vier 

a ser sujeito, são aprovadas pela RAEM, após a audição da 

Concessionária.

3. As línguas a usar na minuta do contrato de prestação 

de serviços são a chinesa e a portuguesa.
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四、服務合同擬本須與第十六條第十一款所指的管理辦法

一併提交，作為有關管理辦法的組成部分。

五、在服務合同簽訂後以及作為該合同生效的條件成就，使

用者須按適用的管理辦法繳交擔保金。

六、經專營公司建議，由澳門特別行政區訂定上款所指的擔

保金制度及金額。

七、除法律及本合同規定的其他處分外，使用者不遵守本條

所指的共同管道管理公共服務合同，可引致由專營公司科處罰

款及附加費。

八、上款所指的罰款及附加費的科處條件、金額及徵收制

度，經專營公司建議，由澳門特別行政區訂定。

第二十一條

收費

一、使用共同管道的收費如下：

（一）共同管道的管理及維護費，由使用者負擔，包括管

理、維護及更新或新增工作以及為此目的所引致的負擔，當中並

不包括使用者因自身安裝管線所需要的任何資源；

（二）為有效控制進出共同管道，使用者應支付進出共同管

道的進出申請費。

二、上款的收費根據以下公式計算：

各共同管道的管理及維護費（每年）=每單位價格x分攤比

率x該共同管道的總長

共同管道的進出申請費=申請進入之管道長度（米）x每米費

用（元）+申請進入之日數（日）x每日費用（元）

三、首年的每單位價格由專營公司按審慎合理的原則估算及

建議，並由澳門特別行政區核准。

四、除首年外，每單位價格的計算以專營公司上年度的分攤

成本為基礎，經考慮當年度及上年度附屬系統大型計劃工作預

算的差異，以及上年度應收的共同管道的管理及維護費與分攤

4. A minuta do contrato de prestação de serviços deve 

ser apresentada juntamente com as regras de gestão a que 

se refere o número onze do artigo 16.º, e considerada como 

parte integrante das regras de gestão.

5. Após a assinatura do contrato de prestação de servi-

ços, e como verificação da condição de eficácia do mesmo, 

o utilizador deve submeter uma caução de acordo com as 

regras de gestão aplicáveis.

6. O regime e os montantes da caução prevista no número 

anterior são fixados pela RAEM, sob proposta da Conces-

sionária.

7. Além de outras sanções previstas na lei e neste con-

trato, as violações, por parte do utilizador, do contrato de 

prestação de serviços públicos de gestão da galeria técnica 

podem gerar a aplicação de multas e adicionais determina-

dos pela Concessionária.

8. As condições de aplicação, os montantes e o regime 

de cobrança das multas e adicionais referidos no número 

anterior serão definidos pela RAEM, mediante proposta 

da Concessionária.

Artigo 21.º

Taxas

1. As taxas de utilização da galeria técnica são as seguintes:

1) Os custos de gestão e manutenção da galeria técnica a 

suportar pelos utilizadores incluem os trabalhos relativos à 

gestão, manutenção e renovação ou nova instalação, assim 

como os encargos incorridos para esses fins, e não incluem 

os recursos que os utilizadores necessitam para instalar as 

suas canalizações;

2) Para um controlo efectivo das entradas e saídas da ga-

leria técnica, os utilizadores deverão pagar taxas de acesso 

à mesma.

2. As taxas previstas no número anterior são calculadas 

de acordo com as seguintes fórmulas:

Custos de gestão e manutenção de cada galeria técnica 

(anual) = Preço unitário x Percentagem de participação 

x Comprimento total da galeria técnica

Taxa de acesso à galer ia técnica = Comprimento 

para utilização da galeria técnica (m) x Custo por me-

tro (MOP) + Número de dias de acesso x Custo diário 

(MOP)

3. O preço unitário no primeiro ano é estimado e pro-

posto pela Concessionária de forma prudente e razoável 

para aprovação da RAEM.

4. Com excepção do primeiro ano, o preço unitário é 

calculado com base na repartição de custos da Concessio-

nária relativos ao ano anterior, tendo em consideração a 

diferença entre o orçamento dos trabalhos planeados de 

grande envergadura relativos a sistemas auxiliares do ano 

corrente e do ano anterior, assim como a diferença entre 

os custos de gestão e manutenção da galeria técnica que 
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成本存在的差異，再扣除專營公司上年度應收的進出申請費後，

除以所有共同管道的總長度。

五、倘出現每年使用共同管道的使用者與原設計預留的使用

者數目不一致的情況，則下一年度的每單位價格將進行調整。

六、本條規定的每單位價格及進出申請費，由專營公司建

議，並由澳門特別行政區透過行政長官批示訂定，該批示須在

《澳門特別行政區公報》刊登。

七、分攤比率是指各使用者分攤共同管道的管理及維護費

的比例值，由澳門特別行政區透過行政長官批示訂定，該批示須

在《澳門特別行政區公報》刊登。

八、專營公司提交以上各款的建議時，須向澳門特別行政區

一併提交所需一切資料及說明。

九、第一款所指的收費，適用於專營公司。

十、倘出現專營公司簽訂共同管道移交筆錄後，相應的共同

管道未有使用者使用的情況，則該共同管道的管理及維護費，由

特別行政區承擔至首名使用者使用止。

十一、倘需進行大型計劃工作，專營公司應在共同管道保養

及維護的年度計劃中提出，其費用分攤方法由主管實體和專營公

司共同確定，而有關的工作僅在分攤方法確定後進行。

第二十二條

共同管道的負擔

一、專營公司管理及維護共同管道的負擔，以每年計算，並

以下列成本組成：

（一）新附屬系統及現有附屬系統或的變換或更新的成本；

（二）用於批給業務的財產的管理、保養及維修的成本。

二、上款所規定的成本為下列項目成本的總和：

（一）所安裝的設備；

（二）所使用的材料；

（三）所使用的人工，包括直接或間接；

deviam ter sido cobrados no ano anterior e a repartição de 

custos, após dedução das taxas reais de acesso cobradas no 

ano anterior, dividido pelo comprimento total de todas as 

galerias técnicas.

5. Em caso de inconsistência entre o número de utiliza-

dores que usam a galeria técnica em cada ano e o número 

de utilizadores previstos no projecto original, o preço uni-

tário será ajustado no ano seguinte.

6. O preço unitário e as taxas de acesso previstos no pre-

sente artigo são propostos pela Concessionária e definidos 

por despacho do Chefe do Executivo da RAEM, a publi-

car no Boletim Oficial da RAEM.

7. A percentagem de participação é o valor proporcional 

dos custos de gestão e manutenção da galeria técnica par-

tilhados por cada utilizador e é definida por despacho do 

Chefe do Executivo da RAEM, a publicar no Boletim Ofi-
cial da RAEM.

8. Quando a Concessionária apresenta as propostas aci-

ma mencionadas, deve submeter à RAEM todas as infor-

mações e esclarecimentos necessários.

9. As taxas referidas no número um são também aplicá-

veis à Concessionária.

10. Se após a assinatura do auto de entrega da galeria 

técnica pela Concessionária, esta não for usada pelos utili-

zadores, os custos de gestão e manutenção da mesma serão 

suportados pela RAEM até surgir o primeiro utilizador.

11. No caso de ser necessário proceder a trabalhos pla-

neados de grande envergadura, a Concessionária deve 

fazer referência disso no plano anual de manutenção e 

reparação das galerias técnicas e a forma da repartição 

de custos será determinada em conjunto pela entidade 

competente e pela Concessionária, realizando apenas os 

respectivos trabalhos após a determinação da forma da re-

partição de custos.

Artigo 22.º

Encargos das galerias técnicas

1. Os encargos em que incorre a Concessionária pela 

gestão e manutenção das galerias técnicas são calculados 

anualmente e incluem os seguintes custos:

1) Custos com a substituição ou actualização de novos 

sistemas auxiliares e de sistemas auxiliares existentes;

2) Custos de gestão, manutenção e reparação de bens 

utilizados para a exploração da actividade concessionada.

2. Os custos definidos no número anterior são obtidos 

pela soma dos custos dos seguintes elementos:

1) Equipamentos instalados;

2) Materiais utilizados;

3) Mão-de-obra aplicada directa e indirecta;
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（四）其他所有的直接相關成本，尤其因執行本合同衍生的

開支、如水電費、保險費、應收賬款撇賬、稅項等，但回報金除

外；

（五）由第三者提供直接與共同管道的管理、保養、維修及

其附屬系統的管理、保養、維修、更新及新增工作有關的服務。

三、專營公司須將上款所指與成本計算有關的一切資料及

說明文件，在每營業年度屆滿後六十日內，呈交予澳門特別行政

區。

四、除呈交上款所規定的資料外，專營公司尚須同時呈交一

份經更新的用於批給業務的財產清單。

第六章

澳門特別行政區的權力

第二十三條

澳門特別行政區的權利

除法律賦予的權力及本合同規定的其他權力外，澳門特別

行政區尚可根據行政長官批示或其受權人的批示，行使下列權

限：

（一）核准共同管道的年度保養和維修計劃；

（二）委任具有法律所規定權力的政府代表；

（三）根據第二十九條的規定，決定對專營公司科處罰款；

（四）訂定由專營公司根據第二十條第七款及第八款以及第

二十一條的規定收取的共同管道的管理及維護費、共同管道進

出申請費、罰款及有關附加費；

（五）許可或不許可批給及轉批給的全部或部分頂讓；

（六）許可或不許可由專營公司提出的全部或部分中止批給

的經營；

（七）許可或不許可專營公司章程的修改；

（八）消滅批給；

（九）透過為作出監管而委任的一個或多個實體，監管本合

同的遵守以及由專營公司提供的服務。

4) Todos os outros custos directos relacionados, nomea-

damente as despesas inerentes à execução do presente con-

trato, tais como os custos de água e de electricidade, pré-

mios de seguros, anulação de créditos a receber, dedução 

da reversão da anulação dos créditos a receber, impostos, 

etc., excluindo o valor da retribuição;

5) Serviços prestados por terceiros directamente relacio-

nados com a gestão, manutenção e reparação das galerias 

técnicas, e de gestão, manutenção, reparação, renovação e 

instalação dos sistemas auxiliares.

3. A Concessionária deve submeter à RAEM, no prazo 

de 60 dias após o termo de cada ano fiscal, todas as infor-

mações e documentos justificativos relativos ao cálculo dos 

custos a que se refere o número anterior.

4. Além de submeter as informações referidas no número 

anterior, a Concessionária deve também submeter uma 

lista de bens actualizada para ser usada na actividade con-

cessionada.

CAPÍTULO VI

Poderes da RAEM

Artigo 23.º

Direitos da RAEM

Sem prejuízo dos poderes conferidos pela lei, e de outros 

previstos no presente contrato, a RAEM exerce as seguin-

tes competências, por despacho do Chefe do Executivo ou 

do seu delegado:

1) Aprovar o plano anual de manutenção e reparação 

das galerias técnicas;

2) Nomear um delegado do Governo com os poderes 

previstos na lei;

3) Determinar as multas a aplicar à Concessionária, nos 

termos do artigo 29.º;

4) Fixar as taxas de gestão e manutenção da galeria 

técnica, taxas de acesso à galeria técnica, multas e respec-

tivos adicionais a aplicar pela Concessionária, nos termos 

previstos nos números sete e oito do artigo 20.º e do artigo 

21.º;

5) Autorizar ou não autorizar o trespasse da concessão e 

da subconcessão, total ou parcial;

6) Autorizar ou não autorizar a suspensão total ou par-

cial da exploração da concessão, por iniciativa da Conces-

sionária;

7) Autorizar ou não autorizar a alteração dos estatutos 

da Concessionária;

8) Proceder à extinção da concessão;

9) Fiscalizar, através da entidade ou entidades que desig-

nar para o efeito, o cumprimento do contrato de concessão 

bem como os serviços prestados pela Concessionária.
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第二十四條

監管實體

一、第二條第一款所指的服務由第二十三條（九）項所指的

監管實體監督，該實體可就專營公司所提供服務的質素及在履

行由本合同所產生的義務方面，採取認為適當的措施。

二、專營公司須按監管實體的要求向其提供所需的一切解釋

及資料，以及為方便其行使權限而給予其所需的一切配合及協

助。

三、監管實體可要求專營公司提供關於系統運作及經營的經

過處理的統計資料，專營公司有提供該等資料的義務。

四、為適用第一款至第三款的規定，專營公司尤須：

（一）按照監管實體的要求，向其提供載有關於附屬系統的

運作特性和條件的最新資料的文件；

（二）讓監管實體的工作人員自由進出所有設施；

（三）應監管實體或澳門特別行政區代表的要求，進行比對

測試，以評估附屬系統的運作特性及條件是否符合（一）項所指

文件所載者；測試的負擔，是視乎測試結果是否符合雙方預先設

定的測試標準而定，倘符合標準由澳門特別行政區支付，反之則

由專營公司支付。

第七章

履行批給合同的保證

第二十五條

擔保金

一、專營公司所承擔的義務將以現金存款作為擔保，金額相

等於本合同的專營公司之公司資本額的百分之一點五（1.5%）。

該筆現金須存入澳門特別行政區其中一間代理銀行，收款人為

澳門特別行政區。

二、專營公司可以由澳門特別行政區其中一間代理銀行發出

的，以即付擔保（on first demand）制度的保函代替上款所指的

存款，而保函擔保金額須與被代替的存款額相同。

三、專營公司須於簽訂本合同之日前提供擔保。

Artigo 24.º

Entidade fiscalizadora

1. Os serviços referidos no número um do artigo 2.º são 

fiscalizados pela entidade fiscalizadora referida na alínea 9) 

do artigo 23.º, a qual pode tomar as providências apropria-

das no que respeita à qualidade do serviço prestado e ao 

cumprimento, pela Concessionária, das obrigações decor-

rentes do presente contrato.

2. A Concessionária obriga-se a prestar, à entidade 

fiscalizadora todos os esclarecimentos e informações ne-

cessárias, de acordo com as exigências desta entidade, e a 

prestar-lhe toda a colaboração e assistência necessária de 

modo a facilitar-lhe o exercício das suas competências.

3. A entidade fiscalizadora pode solicitar informação 

estatística processada, relativa ao funcionamento e à ex-

ploração do sistema, obrigando-se a Concessionária ao 

respectivo fornecimento.

4. Para efeitos do disposto nos números um a três, a 

Concessionária obriga-se, designadamente, a:

1) Fornecer à entidade fiscalizadora documentação, de 

acordo com as exigências da mesma, permanentemente 

actualizada, contendo as características e as condições de 

funcionamento dos sistemas auxiliares;

2) Franquear aos agentes da entidade fiscalizadora o 

acesso a todas as instalações;

3) Efectuar, a pedido da entidade fiscalizadora ou do re-

presentante da RAEM, ensaios comparativos para avaliar 

se as características e as condições de funcionamento dos 

sistemas auxiliares estão conformes com o estipulado na 

documentação referida na alínea 1), devendo os encargos 

com os mesmos ser suportados pela RAEM se o resulta-

do satisfizer os padrões previamente estabelecidos pelas 

partes, caso contrário, os mesmos serão suportados pela 

Concessionária.

CAPÍTULO VII

Garantias de cumprimento do contrato de concessão

Artigo 25.º

Caução

1. As obrigações assumidas pela Concessionária são cau-

cionadas por depósito em dinheiro, num dos bancos agen-

tes da RAEM, à ordem desta, no montante corresponden-

te a 1,5% do capital social da Concessionária previsto no 

presente contrato.

2. A Concessionária pode substituir o depósito referido 

no número anterior por garantia no regime de primeira so-

licitação, emitida por qualquer um dos bancos agentes da 

RAEM, que deve ter um valor de substituição daquele.

3. A caução deve ser prestada pela Concessionária até à 

data de assinatura do presente contrato.
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四、擔保金在第三條所指的批給期限內隨專營公司資本額

的變動而加以調整。

五、不論任何原因，倘察覺擔保的金額減少時，專營公司須

補足該擔保。

六、擔保金須由增加資本額當日起計或發生導致須增加及

補足擔保金之事實之日起計六十日內，分別作出增加及補足。

七、倘專營公司放棄批給，則專營公司喪失已繳付的擔保

金，且該擔保金將撥歸澳門特別行政區所有。

八、本批給終止六個月後，專營公司可要求提取相關擔保

金，但以未動用之剩餘款項為限。

第二十六條

服務素質

一、專營公司須遵守由澳門特別行政區核准的服務素質指

標。

二、專營公司有義務按監管實體的要求向其提供可經常審核

專營公司各方面服務素質所需的全部資料和統計數據。

三、澳門特別行政區得每兩年根據當時的情況及適用於該

領域的國際慣例，對第一款所指的服務素質審核指標進行檢討，

並可刪除一些現有指標或引入一些新的指標，以及重新協商新的

目標、時限和為實現該等目標所需的必要條件。

四、服務素質審核乃長期性並以持續改善為依據。為此，當

出現偏離原來設定的目標時，專營公司須即時採取糾正措施以

避免該等偏離情況。倘仍未能改善時，專營公司須向監管實體提

出可實現該目標的解決方案和措施，且不影響可對其科處處罰。

第八章

不履行合同及消滅批給

第二十七條

專營公司對不履行合同的責任

一、倘專營公司不履行本合同，根據法律規定，須向澳門特

別行政區承擔一切相關的責任，且不影響本章的規定。

4. O montante da caução é actualizado, no prazo da 

concessão referida no artigo 3.º, com base na alteração do 

capital social da Concessionária.

5. A Concessionária deve reconstituir o montante da 

caução sempre que, por qualquer motivo, se verifique a sua 

diminuição.

6. O reforço e a reconstituição da caução devem efectuar-se 

no prazo de 60 dias contados, respectivamente, da data de 

aumento de capital ou da data em que ocorrer o facto que 

está na sua origem.

7. No caso de abandono da concessão, a Concessionária 

perde a caução e esta reverte para a RAEM.

8. Seis meses após a cessação da presente concessão, a 

Concessionária poderá solicitar a restituição da respectiva 

caução, mas apenas o valor remanescente não utilizado.

Artigo 26.º

Qualidade do serviço

1. A Concessionária deve observar os indicadores da 

qualidade do serviço aprovados pela RAEM.

2. A Concessionária deve, de acordo com as exigências 

da entidade fiscalizadora, fornecer-lhe toda a informação e 

elementos estatísticos necessários para a avaliação regular 

da qualidade do serviço prestado.

3. Os indicadores de avaliação da qualidade do serviço 

referidos no número um podem ser revistos, de dois em 

dois anos, pela RAEM, com base na realidade da altura e 

nas práticas internacionais aplicáveis no sector, podendo 

ser cancelados alguns indicadores existentes ou introduzi-

dos novos indicadores, bem como definidos novos objecti-

vos, limites temporais e as condições indispensáveis para a 

implementação desses objectivos.

4. A avaliação da qualidade dos serviços concessiona-

dos é fundamentada no conceito de melhoria constante e 

permanente, pelo que, na eventualidade de desvios dos ob-

jectivos previamente fixados, a Concessionária deve tomar 

imediatamente as medidas correctivas para obviar a tais 

desvios, devendo, caso a melhoria não seja atingida e inde-

pendentemente das sanções que lhe vierem a ser aplicadas, 

apresentar à entidade fiscalizadora propostas e medidas 

que possam alcançar esses objectivos.

CAPÍTULO VIII

Incumprimento do contrato e extinção da concessão

Artigo 27.º

Responsabilidade da Concessionária por incumprimento

1. O não cumprimento do presente contrato pela Con-

cessionária fá-la incorrer, nos termos da lei, em responsa-

bilidade perante a RAEM, sem prejuízo do disposto neste 

capítulo.
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二、實施有關以下各條的任何處罰並不免除專營公司承擔對

使用者或第三者倘有的其他法律責任，亦不影響澳門特別行政

區行使索償權及有關的監管實體實施法律規定的其他處罰。

三、科處有關本章規定的處罰屬行政長官的權限。

四、當出現不可抗力的情況時，只要證實專營公司已採取所

有合理措施避免因該情況出現而產生的後果且證明沒有過失或

故意，則專營公司獲免除合同規定須承擔的但因該情況而影響

其履行的義務。

五、因可歸責於使用者的原因而對共同管道造成的任何損

害由該使用者負責，尤其因使用者違反澳門特別行政區的任何

法例而生的損害、使用者因安裝管線施工或設備的過程中對共

同管道造成的損害。

六、因可歸責於第三者的原因而對共同管道造成的任何損

害，由該第三者負責，尤其對共同管道、內部設施或管線、結構

物造成的損害。

七、倘出現以上第四款至第六款所指的情況，專營公司必須

盡快將發生的事實及將採取的有效應變措施通知監管實體。

第二十八條

更正措施

一、倘專營公司出現未能完全符合本合同規定的情況且其性

質許可，監管實體須訂定合理期間容許專營公司作出補救，但因

不可抗力的情況除外；倘專營公司不在該期間內作出補救或補

救不足，則澳門特別行政區可對專營公司作出處罰。

二、專營公司採取更正措施後，須以書面方式或由監管實體

指定之方式通知監管實體。

三、在更正期間屆滿後，監管實體將進行查核，並因應查核

結果認定以下情況：

（一）專營公司已按照合同或監管實體之要求完成更正措

施；

（二）專營公司未按照合同或監管實體之要求完成更正措

施。

2. A aplicação de qualquer das sanções previstas nos 

artigos seguintes não exonera a Concessionária de outras 

eventuais responsabilidades legais perante os utilizadores 

ou terceiros, nem impede o exercício do direito de indem-

nização por parte da RAEM, bem como a aplicação, pela 

respectiva entidade fiscalizadora, de outras sanções previs-

tas na lei.

3. A aplicação das sanções previstas neste capítulo é da 

competência do Chefe do Executivo.

4. Nos casos de força maior e quando se verificar que te-

nham sido tomadas todas as medidas razoáveis para evitar 

as suas consequências, bem como for provada a não exis-

tência de negligência ou dolo, a Concessionária fica isenta 

das obrigações contratuais que deveria assumir e cujo 

cumprimento foi impedido.

5. Os danos causados à galeria técnica por um utilizador 

serão da responsabilidade desse utilizador, em particu-

lar os decorrentes de qualquer violação da legislação da 

RAEM por parte do utilizador ou os causados à galeria 

técnica no decurso dos trabalhos de instalação de canali-

zações ou equipamentos.

6. Os danos causados à galeria técnica por terceiros se-

rão da responsabilidade desse terceiro, em particular os 

danos causados à galeria técnica, às instalações e canaliza-

ções internas e à estrutura.

7. Quando ocorrerem os casos referidos nos números 

quatro a seis, a Concessionária deve informar a entidade 

fiscalizadora, o mais rapidamente possível, do sucedido, 

indicando as medidas eficazes que pretende tomar para 

solucionar a situação.

Artigo 28.º

Medidas correctivas

1. No caso de a Concessionária não cumprir integral-

mente os requisitos deste contrato e desde que a natureza 

da situação o permita, a entidade fiscalizadora deve fixar 

um prazo razoável para a Concessionária eliminar a causa 

desse incumprimento, excepto em caso de força maior; 

caso a Concessionária não elimine esse incumprimento, ou 

seja insuficiente a medida tomada nesse prazo, a RAEM 

pode aplicar-lhe uma sanção.

2. A Concessionária deve notificar a entidade fiscaliza-

dora por escrito, ou por outro meio definido pela entidade 

fiscalizadora, após tomar medidas correctivas.

3. Após o termo do prazo para implementação de me-

didas correctivas, a entidade fiscalizadora realizará uma 

inspecção e, no seguimento desta, determinará o seguinte:

1) A Concessionária concluiu as medidas correctivas 

exigidas pelo contrato ou pela entidade fiscalizadora;

2) A Concessionária não concluiu as medidas correcti-

vas exigidas pelo contrato ou pela entidade fiscalizadora.
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第二十九條

罰款

一、倘出現因可歸責於專營公司的行為，專營公司可被科處

下列相關罰款：

（一）不在本合同規定的期限內調整、補足或重置擔保金而

違反第二十五條的規定：每遲一日，罰款額為欠交擔保金的千份

之一點五（0.15%）；

（二）故意提供虛假信息：每次，罰款$10,000.00（澳門元壹

萬圓正）；

（三）專營公司未按照合同或監管實體之要求完成更正措

施，每次罰款$10,000.00（澳門元壹萬圓正）；

（四）違反本合同任何其他規定：按照每一個案的嚴重程

度，每次罰款$10,000.00（澳門元壹萬圓正）至$100,000.00（澳

門元拾萬圓正）。

二、監管實體須將其認為專營公司可被科處罰款的事實、依

據以及可能作出的處罰決定通知專營公司。

三、對於監管實體認為可被科處罰款的事實及依據，專營公

司可在收到通知後十五日內以書面方式發表意見。

四、對於澳門特別行政區政府的處罰決定，專營公司得依法

提起申訴。

五、經澳門特別行政區政府確定的處罰決定，專營公司須在

收到處罰通知之日起計三十日內向監管實體繳付罰款，倘逾期不

繳付罰款，澳門特別行政區有權在第二十五條規定的擔保金中

扣除有關罰款。

六、倘無法在擔保金扣除有關罰款或擔保金不足以扣除全

數罰款時，澳門特別行政區將透過稅務執行程序予以強制徵收，

而實施罰款的批示則作為執行名義。

七、本條所規定的罰款不可列入管理及維護共同管道的負

擔內。

第三十條

因不履行義務而解除

一、倘出現下列可歸責於專營公司的情況，澳門特別行政區

有權單方面解除批給及本合同：

（一）因直接歸責於專營公司的原因，未經批准，擅自全部或

部份中斷所提供的本合同第二條第一款所指的服務；

Artigo 29.º

Multas

1. À Concessionária podem ser aplicadas as seguintes 

multas pela prática dos actos que lhe sejam imputáveis:

1) Não ajustamento, reconstituição ou reintegração da 

caução no prazo previsto no presente contrato, em violação 

do disposto no artigo 25.º: por cada dia de atraso, multa de 

0,15% do montante da caução em falta;

2) Prestação de falsas informações com dolo: por cada 

infracção, multa de $10 000,00 (dez mil patacas);

3) A Concessionária não concluiu as medidas correcti-

vas exigidas pelo contrato ou pela entidade fiscalizadora: 

por cada infracção, multa de $10 000,00 (dez mil patacas);

4) Violação de quaisquer outras disposições do presente 

contrato: de acordo com a gravidade de cada caso, multa 

de $10 000,00 (dez mil patacas) a $100 000,00 (cem mil pa-

tacas) por cada infracção.

2. A entidade fiscalizadora deve notificar a Concessioná-

ria dos factos que entende serem puníveis com multa apli-

cável, bem como os seus fundamentos e a eventual decisão 

sancionatória a tomar.

3. Sobre os factos que a entidade fiscalizadora entenda 

serem puníveis com multa, bem como os seus fundamen-

tos, a Concessionária pode pronunciar-se por escrito, no 

prazo de 15 dias contados da recepção da notificação.

4. Da decisão sancionatória da RAEM, cabe à Conces-

sionária impugnação nos termos legais.

5. Conforme determinado por decisão sancionatória do 

Governo da RAEM, as multas devem ser pagas à entidade 

fiscalizadora no prazo de 30 dias contados da data em que 

a Concessionária é notificada da decisão sancionatória, 

podendo a RAEM fazer pagar-se pela caução prevista no 

artigo 25.º, se a Concessionária não proceder ao pagamen-

to dentro do prazo.

6. No caso de não ser possível efectuar o pagamento das 

multas através da caução ou o valor desta não for suficiente 

para esse efeito, a RAEM procederá à cobrança coerciva 

através do processo de execução fiscal, servindo de título 

executivo o despacho que tiver aplicado a multa.

7. As multas reguladas pelo presente artigo não podem 

ser incluídas nos encargos com a gestão e manutenção das 

galerias técnicas.

Artigo 30.º

Rescisão por incumprimento

1. A ocorrência dos seguintes casos que sejam imputá-

veis à Concessionária confere à RAEM o direito de res-

cindir unilateralmente a concessão e o presente contrato:

1) Interrupção total ou parcial não autorizada da presta-

ção dos serviços referidos no número um do artigo 2.º do 

presente contrato, por motivo directamente imputável à 

Concessionária;
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（二）根據下條第四款的規定，專營公司被接管；

（三）提供未經許可的服務；

（四）不繳付應繳的回報；

（五）專營公司放棄經營第二條第一款所指的服務；

（六）未經澳門特別行政區預先書面許可，將公司總址或主

要行政部門遷出澳門特別行政區；

（七）未經澳門特別行政區預先書面許可，擅自更改公司宗

旨、削減公司資本額、將公司變更、合併、分立或解散；

（八）破產、訂立債權人協議、訂立債權人與債務人和解協

議；

（九）科處的罰款在一年內的金額超過$500,000.00（澳門

元伍拾萬圓正）；

（十）不履行第九條第二款的規定。

二、未預先聽取專營公司的解釋前，不可宣佈解除批給及本

合同。

三、因不履行義務而解除批給及本合同，專營公司無權索取

任何賠償及須支付應繳的稅項及罰款，並須承擔倘有的其他法

律責任，及受其他法定處罰。

四、倘批給及本合同被解除，澳門特別行政區可基於公共

利益立即直接或透過第三者提供本合同第二條第一款所指的服

務，且有權使用有關的設施、設備及材料。

五、批給及本合同因不履行義務而被解除，將導致用於本批

給業務的所有財產和權利無償地返還澳門特別行政區。

六、解除批給及本合同將由行政長官以批示作出並於澳門特

別行政區公報公佈。

第三十一條

接管

一、在未經許可或非因不可抗力的情況而造成或即將造成

服務的全部中斷或導致嚴重影響該服務的提供的大部分中斷，

或當出現基於公共利益的特殊情況，又或當專營公司本身在組

織、運作、設施或設備上出現嚴重不足時，澳門特別行政區可暫

時取代專營公司，接管並使用有關的員工、設施、設備及材料，藉

採取必要措施以維持第二條第一款所指的服務的提供。

2) Em caso de sequestro previsto no número quatro do 

artigo seguinte;

3) Prestação de serviços não autorizados;

4) Falta de pagamento da retribuição devida;

5) Abandono da exploração dos serviços referidos no 

número um do artigo 2.º;

6) Mudança da sede social ou dos principais serviços 

administrativos da Concessionária para o exterior da 

RAEM, sem prévia autorização escrita da RAEM;

7) Alteração do objecto social da Concessionária, redu-

ção do capital social da Concessionária, ou modificação, 

fusão, cisão ou dissolução da Concessionária, sem prévia 

autorização escrita da RAEM;

8) Falência, acordo de credores ou concordata;

9) Montante das multas aplicadas durante um ano exce-

der o valor de $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

10) Incumprimento do estipulado no número dois do ar-

tigo 9.º

2. A rescisão da concessão e do presente contrato não 

pode ser declarada sem prévia audição da Concessionária.

3. A rescisão da concessão e do presente contrato por 

incumprimento não confere à Concessionária o direito a 

qualquer indemnização, nem a isenta do pagamento das 

taxas e multas que sejam devidas, nem a exonera de outras 

eventuais responsabilidades legais ou de outras penalida-

des legalmente previstas.

4. No caso de rescisão da concessão e do presente con-

trato, a RAEM pode, por motivo do interesse público, 

prestar, directamente ou através de terceiros, os serviços 

previstos no número um do artigo 2.º do presente contrato 

e tem o direito de utilizar as instalações, os equipamentos 

e os materiais relacionados com esses serviços.

5. A rescisão da concessão e do presente contrato por in-

cumprimento implica a restituição gratuita para a RAEM 

de todos os bens e direitos afectos à concessão.

6. A rescisão da concessão e do presente contrato é de-

terminada por Despacho do Chefe do Executivo, publica-

do no Boletim Oficial da RAEM.

Artigo 31.º

Sequestro

1. Quando se verificar ou estiver iminente a interrupção 

total do serviço ou a interrupção da maior parte do serviço 

que afecte gravemente a sua prestação, sem autorização 

ou não devidas a caso de força maior, ou quando ocorram 

circunstâncias extraordinárias de interesse público ou se 

verifiquem graves deficiências na organização, no funcio-

namento ou no estado do equipamento e das instalações 

da Concessionária, a RAEM pode substituir-se tempora-

riamente a esta, tomando conta e utilizando os trabalha-

dores, as instalações, os equipamentos e os materiais, de 

modo a assegurar, com a tomada das medidas necessárias, 

os serviços referidos no número um do artigo 2.º
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二、在接管情況下，為維持提供服務正常及日常的負擔，包

括為恢復正常服務的倘有額外費用，概由專營公司承擔。

三、導致接管的因素一旦消失，專營公司將獲通知在指定時

間內以正常條件恢復經營第二條第一款所指的服務，並獲交付

有關的設施、設備及材料。

四、倘專營公司無意或無能力恢復經營，或恢復經營後依然

存在導致接管的因素，澳門特別行政區可即時以不履行合同義

務為由解除批給及本合同。

五、在接管期間內，專營公司免除履行由本合同產生的義

務。

六、接管的期間不計入批給期間。

七、倘因出現第一款所指的基於公共利益的特殊情況而導

致接管的期間多於九十日，雙方可協議消滅批給。

第三十二條

消滅批給

一、批給可在下列情況消滅：

（一）第三十條所規定的因不履行義務而解除；

（二）雙方協議；

（三）第三條所指的批給期限屆滿；

（四）因公共利益而解除；

（五）贖回。

二、澳門特別行政區可將批給贖回，但須最少提前一年通知

專營公司。

三、在上款所指的預先通知期內，雙方須共同訂定採取移交

用於本批給業務的所有財產和權利的適當措施。

第三十三條

因公共利益理由的解除

一、不論專營公司有無違反對其約束的任何義務，在公共利

益促使下，批給人可解除批給。

2. Em caso de sequestro, os encargos normais e corren-

tes com a manutenção do serviço, incluindo as despesas 

extraordinárias que haja que fazer para o restabelecimento 

da normalidade do serviço, são da exclusiva responsabili-

dade da Concessionária.

3. Logo que cessem os motivos que determinaram o se-

questro, a Concessionária será notificada para retomar, no 

prazo que lhe for indicado, a exploração dos serviços refe-

ridos no número um do artigo 2.º em condições normais, e 

ser-lhe-ão entregues as referidas instalações, equipamen-

tos e materiais.

4. Se a Concessionária não quiser ou não puder retomar 

a exploração ou, retomando-a, continuarem a verificar-

-se os motivos que determinaram o sequestro, poderá a 

RAEM proceder à imediata rescisão da concessão e do 

presente contrato por incumprimento contratual.

5. Durante o período de sequestro, a Concessionária fica 

isenta do cumprimento das obrigações decorrentes do pre-

sente contrato.

6. O período de sequestro não é contado no prazo da 

concessão.

7. Se o período do sequestro, por circunstâncias extraor-

dinárias de interesse público referido no número um, for 

superior a 90 dias, as partes podem negociar a extinção da 

concessão.

Artigo 32.º

Extinção da concessão

1. A concessão pode ser extinta nas seguintes situações:

1) Rescisão por incumprimento estipulado no artigo 30.º;

2) Acordo entre as partes;

3) Decurso do prazo da concessão referido no artigo 3.º;

4) Rescisão por interesse público;

5) Resgate.

2. A RAEM pode resgatar a concessão mediante aviso 

feito à Concessionária, com pelo menos um ano de antece-

dência.

3. No período de pré-aviso referido no número anterior, 

as partes obrigam-se a estabelecer conjuntamente as me-

didas adequadas respeitantes à entrega de todos os bens e 

direitos afectos à concessão.

Artigo 33.º

Rescisão por razões de interesse público

1. A concessão pode ser rescindida pela Concedente em 

qualquer momento, quando razões de interesse público o 

imponham, independentemente do incumprimento pela 

Concessionária de quaisquer obrigações a que esteja vin-

culada.



15440 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

二、根據上款規定宣告的解除，雙方應協議訂定有關賠償的

事宜。

第三十四條

歸屬的價值

一、批給根據本合同第三十條因不履行義務而解除時，將

導致用於批給業務的所有財產和權利無償地歸還澳門特別行政

區。

二、批給根據本合同第三十二條雙方協議而被消滅時，專營

公司應將用於批給業務的財產無償地歸還批給人所有。

三、批給根據本合同第三十二條批給期限屆滿而被消滅時，

專營公司將用於批給業務的財產無償地歸還批給人所有，且批

給人可取代專營公司已簽訂而仍生效的所有與第二條第一款所

指服務有關的合同和協議地位，但不影響批給人因取代該等合

同或協議地位所承擔債務而對專營公司行使索償權。

四、專營公司交還用於批給業務的所有財產均須為可運作及

具保養的狀態，可讓第二條第一款所指的服務在持續應有的良

好素質下延續運作，但屬自然耗損的情況下不在此限，倘缺乏該

等條件，則為促使有關財產回復良好狀況或予以更換所需的總

金額，批給人可在提供的擔保中扣除；如屬贖回的情況，則在應

付補償金中扣除。

第九章

一般規定

第三十五條

消滅批給所採取的程序

澳門特別行政區保留權利，在本合同到期前採取經雙方協

議的措施，以確保批給消滅時的持續服務；或採取必需的措施，

確保專營公司能夠與新的管理服務實體順利進行交接，但澳門

特別行政區所採取的措施不可阻礙專營公司的正常經營。

第三十六條

有權限法院

對理解和執行本合同所發生的爭議，倘無法由雙方立約人

協商解決，將由澳門特別行政區有管轄權的法院審理。

2. Em caso de rescisão, declarada ao abrigo do número 

anterior, as partes devem acordar a respectiva compensa-

ção.

Artigo 34.º

Valor da reversão

1. Em caso de rescisão da concessão por incumprimento, 

nos termos do artigo 30.º do presente contrato, revertem a 

título gratuito a favor da RAEM todos os bens e direitos 

afectos à concessão.

2. Em caso de extinção da concessão por acordo entre 

as partes, nos termos do artigo 32.º do presente contrato, 

a Concessionária deve restituir a título gratuito a favor da 

Concedente todos os bens afectos à concessão.

3. No caso de extinção da concessão por decurso do 

prazo da concessão, nos termos do artigo 32.º do presente 

contrato, todos os bens afectos à concessão revertem gra-

tuitamente a favor da Concedente, podendo esta assumir a 

posição da Concessionária em contratos e acordos por ela 

outorgados, ainda em vigor e relacionados com o serviço 

referido no número um do artigo 2.º, sem que isso obste ao 

direito de regresso da Concedente junto da Concessionária 

pelas obrigações contraídas, na sequência da substituição 

da posição da mesma nos referidos contratos ou acordos.

4. Todos os bens afectos à concessão entregues pela 

Concessionária devem encontrar-se em estado de funcio-

namento e conservação que permita a continuidade do 

serviço referido no número um do artigo 2.º, sem quebra 

de qualidade, salvo desgaste normal pelo uso, sob pena de 

a RAEM poder reter da caução prestada, e ainda, em caso 

de resgate, da compensação devida, a soma precisa para o 

restabelecimento dessas condições.

CAPÍTULO IX

Disposições gerais

Artigo 35.º

Procedimentos quando da extinção da concessão

A RAEM reserva-se o direito de tomar até ao termo do 

presente contrato, as providências acordadas pelas par-

tes para assegurar a continuidade do serviço na extinção 

da concessão, ou as medidas necessárias para efectuar 

a transferência progressiva da Concessionária para uma 

nova entidade encarregada da gestão do serviço, não po-

dendo as medidas a tomar pela RAEM perturbar o nor-

mal funcionamento da Concessionária.

Artigo 36.º

Tribunal competente

Os litígios emergentes da interpretação e execução do 

presente contrato, caso não sejam resolvidos por via da 

negociação entre as partes, serão julgados pelo tribunal 

competente da RAEM.
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第三十七條

適用法例

本合同未載明的事項概由澳門特別行政區法例處理。

第三十八條

雙方之間的通信

一、凡給予專營公司的書信均由行政長官或其授權的實體、

政府代表或監管實體寄往其公司總址。

二、凡給予澳門特別行政區的書信，須按照有關的權限範

圍，寄給行政長官、其授權的實體、政府代表或監管實體。”

二零一九年八月二十三日於財政局

專責公證員 何艷媚

批 示 摘 錄

按本簽署人於二零一九年八月二日之批示：

應黃芷琪的請求，在本局擔任第二職階一等技術員職務的

不具期限的行政任用合同自二零一九年九月三日起予以解除。

Artigo 37.º

Legislação aplicável

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos 

nos termos da legislação na RAEM.

Artigo 38.º

Comunicações entre as partes

1. As comunicações à Concessionária são endereçadas 

para a sua sede e feitas pelo Chefe do Executivo ou por 

entidade com competência por ele delegada, pelo Delegado 

do Governo ou pela entidade fiscalizadora.

2. As comunicações à RAEM devem ser endereçadas ao 

Chefe do Executivo, à entidade com competência por ele 

delegada, ao Delegado do Governo ou à entidade fiscaliza-

dora, consoante o âmbito das suas competências.»

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 23 de Agosto de 2019.  

— A Notária Privativa, Ho Im Mei, Anabela.

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 2 de Agosto de 2019:

Wong Chi Kei — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo nas funções de técnico 

de 1.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 3 de 

Setembro de 2019.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 5 de Julho de 2019:

Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço, codificadora de comércio 

externo especialista principal, 2.º escalão, índice 410, em re-

gime de contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — renovado o referido contrato, pelo período de um 

ano, com referência à mesma categoria e escalão, nos termos 

do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Outubro de 

2019.

Por despachos do signatário, de 22 de Julho de 2019:

Lau Iut Mei, assistente técnica administrativa especialista prin-

cipal, 2. º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma 

categoria, 3.º escalão, índice 370, nos termos dos artigos 

13.º, n.os 1, alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 

Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de Julho 

de 2019.

Cheong Sut I, Chiang Ka Fai, Conceição da Rosa Cristiano 

Vinício, Leong Weng Teng e Ng San U, agentes de censos e 

inquéritos de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos referidos contratos com 

referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 205, nos termos 

dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de 

Julho de 2019.

Chan Wai Peng, auxiliar, 7.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com re-

ferência à mesma categoria, 8.º escalão, índice 200, nos termos 

dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, altera-

da pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 

de Julho de 2019.

Por despachos do signatário, de 30 de Julho de 2019:

Lam Chi Mei, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

260, em regime de contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — renovado o referido contrato, pelo período 

de um ano, com referência à mesma categoria e escalão, nos 

termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Se-

tembro de 2019.

Choi Hio Ian, Chong Chi Tou e Fong Chi Wai, adjuntos-

-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, em regime de 

contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 

renovados os referidos contratos, pelo período de um ano, 

com referência à mesma categoria e escalão, nos termos do 

artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Setembro de 

2019.

Por despacho do director dos Serviços, substituto, de 2 de 

Agosto de 2019:

Hoi Chong Hon, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 260, em regime de contrato administrativo de provi-

mento, destes Serviços — renovado o referido contrato, pelo 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

摘錄自本人於二零一九年七月五日作出的批示：

Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço，為本局第二職階首

席特級對外貿易編碼員，薪俸點為410，屬行政任用合同——根

據第12/2015號法律第四條的規定，有關合同獲續期一年，職級

及職階不變，自二零一九年十月一日起生效。

摘錄自本人於二零一九年七月二十二日作出的批示：

劉月薇，為本局第二職階首席特級行政技術助理員，屬行政

任用合同——根據第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第

十三條第一款（一）項及第四款的規定，以及第12/2015號法律

第四條的規定，以附註形式修改有關合同第三條款，轉為第三職

階首席特級行政技術助理員，薪俸點為370，自二零一九年七月

十四日起生效。

張雪儀、鄭嘉暉、羅偉傑、梁詠婷及吳珊瑜，為本局第一職

階二等普查暨調查員，屬行政任用合同——根據第4/2017號法

律修改的第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款的

規定，以及第12/2015號法律第四條的規定，以附註形式修改有

關合同第三條款，轉為第二職階二等普查暨調查員，薪俸點為

205，自二零一九年七月十七日起生效。

陳惠萍，為本局第七職階勤雜人員，屬行政任用合同——

根據第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第二款

（四）項、第三款及第四款的規定，以及第12/2015號法律第四條

的規定，以附註形式修改有關合同第三條款，轉為第八職階勤雜

人員，薪俸點為200，自二零一九年七月十八日起生效。

摘錄自本人於二零一九年七月三十日作出的批示：

林紫薇，為本局第一職階二等技術輔導員，薪俸點為260，屬

行政任用合同——根據第12/2015號法律第四條的規定，有關合

同獲續期一年，職級及職階不變，自二零一九年九月十一日起生

效。

徐曉欣、鍾梓滔及馮子維，為本局第一職階二等技術輔導

員，薪俸點為260，屬行政任用合同——根據第12/2015號法律

第四條的規定，有關合同獲續期一年，職級及職階不變，自二零

一九年九月十八日起生效。

摘錄自代局長於二零一九年八月二日作出的批示：

許宗翰，為本局第一職階二等技術輔導員，薪俸點為260，屬

行政任用合同——根據第12/2015號法律第四條的規定，有關合
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同獲續期一年，職級及職階不變，自二零一九年九月十八日起生

效。

摘錄自本人於二零一九年八月二十二日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（一）項及第二款及現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十二條第八款a）項的規定，第三職階特級統計技術員卓景賢

獲確定委任為本局人員編制統計範疇特別職程的第一職階首席

特級統計技術員，薪俸點為605，並自本批示摘要於《澳門特別

行政區公報》公佈日起生效。

摘錄自本人於二零一九年八月二十六日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（二）項及第二款及現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十二條第八款a）項的規定，第二職階一等普查暨調查員陳希

雯、楊曉晴、葉溢成、劉杏誼、李灼軒、李嘉業及余麗玲獲確定

委任為本局人員編制技術輔助人員組別的第一職階首席普查暨

調查員，薪俸點為265，並自本批示摘要於《澳門特別行政區公

報》公佈日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於統計暨普查局

局長 楊名就

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一九年七月二十五日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第四條、第六條第二款（一）項及第三

款的規定，蘇兆祥在本局擔任第三職階顧問高級技術員職務之

行政任用合同修改為長期行政任用合同，為期三年，自二零一九

年八月十七日起生效。

摘錄自經濟財政司司長於二零一九年八月十二日作出的批

示：

王康，原屬經濟財政司司長辦公室不具期限的行政任用合

同第三職階顧問高級技術員，根據第12/2015號法律《公共部門

勞動合同制度》第九條之規定，以相同職級及職階調職至本局任

職，自二零一九年九月十八日起生效。

摘錄自經濟財政司司長於二零一九年八月十三日作出的批

示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，本局職業培訓廳廳長張瑋具備適當經驗及專業能力

período de um ano, com referência à mesma categoria e es-

calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 

18 de Setembro de 2019.

Por despacho do signatário, de 22 de Agosto de 2019:

Chuck King Yin, técnico de estatística especialista, 3.º escalão, 

— nomeado, definitivamente, técnico de estatística espe-

cialista principal, 1.º escalão, índice 605, da carreira especial, 

área de estatística, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do presente extracto de despacho.

Por despachos do signatário, de 26 de Agosto de 2019:

Chan Hei Man, Ieong Hio Cheng, Ip Iat Seng, Lao Hang I, Lei 

Cheok Hin, Lei Ka Ip e U Lai Leng, agentes de censos e 

inquéritos de 1.ª classe, 2.º escalão — nomeados, definitiva-

mente, agentes de censos e inquéritos principais, 1.º escalão, 

índice 265, do grupo de pessoal técnico de apoio do quadro 

do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 

alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 

e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 

da publicação no Boletim Oficial da RAEM do presente ex-

tracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 28 de 

Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 25 de Julho de 2019: 

Sou Sio Cheong — alterado o seu contrato administrativo de 

provimento para o contrato administrativo de provimento 

de longa duração, pelo período de três anos, com referência 

à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de Agosto de 2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 12 de Agosto de 2019:

Wong Hong, técnico superior assessor, 3.º escalão, contrata-

do por contrato administrativo de provimento sem termo, 

do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças 

— mudado para desempenhar funções nestes Serviços, na 

mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 9.º da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», a partir de 18 de Setembro de 2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 13 de Agosto de 2019:

Cheung Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe do Departamento de Formação 

Profissional destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
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履行職務，故其定期委任自二零一九年九月十四日起獲續期一

年。

摘錄自本人於二零一九年八月二十六日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（一）項及第二款連同第12/2015號法律第四條的規定，以附

註方式修改何顯輝在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同

第三條款，改為擔任第一職階首席顧問高級技術員職務。

–––––––

二零一九年八月二十九日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零一九年七月二十六日之批示：

應梁駿暉之申請，其在本局擔任第一職階二等行政技術助

理員的行政任用合同自二零一九年八月二十一日起予以解除。

摘錄自簽署人於二零一九年八月五日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款之規定，自二零一九年

九月一日起與梁玉文之行政任用合同續期兩年，以擔任第二職

階技術工人之職務，薪俸點為160。

摘錄自簽署人於二零一九年八月十二日之批示：

根據現行第14/2009號法律第十四條及第12/2015號法律第

四條之規定，本局與黃鏡濠簽訂之行政任用合同，以附註方式修

改第三條款，晉級至第一職階首席技術輔導員，薪俸點為350，

並自本批示摘錄於《澳門特別行政區公報》公佈之日起生效。

摘錄自保安司司長於二零一九年八月十五日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及第三款之規

定，本局下列工作人員之行政任用合同修改至期間為三年的長期

行政任用合同，並自相應之日期開始生效：

自二零一九年七月十七日起：

姓名 職級 職階

區健華 二等高級技術員 1

n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

a partir de 14 de Setembro de 2019, por possuir competên-

cia profissional e experiência adequadas para o exercício 

das suas funções.

Por despacho do signatário, de 26 de Agosto de 2019:

Ho Hin Fai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo para téc-

nico superior assessor principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 29 de 

Agosto de 2019. — A Directora dos Serviços, substituta, Ng 
Wai Han.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 26 de Julho de 2019:

Leong Chon Fai — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento como assistente técnico adminis-

trativo de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 

21 de Agosto de 2019.

Por despacho da signatária, de 5 de Agosto de 2019:

Leong Iok Man, operário qualificado, 2.º escalão, índice 160 

— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 

período de dois anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 1 de Setembro de 2019.

Por despacho da signatária, de 12 de Agosto de 2019:

Wong Keang Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do seu CAP ascendendo a adjunto-técnico principal, 1.º 

escalão, índice 350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 

14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir da data de publicação do presente extracto de despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-

ça, de 15 de Agosto de 2019:

O contrato do trabalhador abaixo mencionado, destes Serviços 

— alterado para CAP de longa duração, pelo período de 

três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da 

Lei n.º 12/2015, com efeitos a partir da data seguinte:

A partir de 17 de Julho de 2019:

Nome Categoria Escalão

Au Kin Wa Técnico superior de 2.ª classe 1
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摘錄自簽署人於二零一九年八月十六日之批示：

根據現行第14/2009號法律第十四條及第12/2015號法律第

四條之規定，本局與謝美蓮簽訂之行政任用合同，以附註方式修

改第三條款，晉級至第一職階首席特級技術輔導員，薪俸點為

450，並自本批示摘錄於《澳門特別行政區公報》公佈之日起生

效。

–––––––

二零一九年八月二十三日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

治  安  警  察  局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一九年八月二十日作出的第

119/2019號批示：

根據第14/2018號法律第十三條及第十六條、經第98/2019號

行政命令修改的第34/2018號行政法規第四十五條及第四十六

條，以及現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第九十七條及第

一百條之規定，治安警察局警員編號262110鄺麗恩，自二零一九

年五月二十七日起，由“附於編制”狀況轉為“編制內”狀況。

–––––––

二零一九年八月二十八日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一九年八月十四日作出的批示：

劉健雄——根據第12 / 2 010號法律第十二條第一款及第

二十七條，配合現行第14/2016號行政法規第三十七條，以及現行

《澳門公共行政工作人員通則》第二十條第一款a）項及第二十二

條第一款的規定，在二零一九年六月十九日第二十五期《澳門特

別行政區公報》第二組公佈的對外開考之最後成績名單中，排名

第四的合格投考人，獲以臨時委任方式委任為本局人員編制內中

學教育一級教師職程第一職階中學教育一級教師（學科領域：資

訊），為期一年。

嚴燕楓，第二職階二等高級技術員，屬行政任用合同——根

據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及第三款的規定，其合

同獲許可修改為長期行政任用合同（期間為三年），自二零一九

年七月十日起生效。

Por despacho da signatária, de 16 de Agosto de 2019:

Che Mei Lin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu CAP ascendendo a adjunta-técnica especialista principal, 

1.º escalão, índice 450, nestes Serviços, nos termos dos artigos 

14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir da data de publicação do presente extracto de des-

pacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 23 de Agosto de 2019. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 119/2019, 

de 20 de Agosto de 2019: 

Kuong Lai Ian, guarda n.º 262 110, do Corpo de Polícia de Se-

gurança Pública — passa da situação de «adido ao quadro» 

para a situação de «no quadro», nos termos dos artigos 13.º e 

16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 34/2018, na redacção da Ordem Executiva n.º 98/2019, 

e 97.º e 100.º do EMFSM, em vigor, a partir de 27 de Maio 

de 2019.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 28 de Agosto de 

2019. — O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-

-geral.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 14 de Agosto de 2019:

Lau Kin Hong, candidato classificado em 4.º lugar no concurso 

externo, a que se refere a lista classificativa final inserta no 

Boletim Oficial da RAEM n.º 25/2019, II Série, de 19 de Ju-

nho — nomeado, provisoriamente, pelo período de um ano, 

docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, área 

disciplinar: informática, da carreira de docente do ensino 

secundário de nível 1 do quadro do pessoal destes Serviços, 

nos termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 27.º da Lei n.º 12/2010, 

37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, 

20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Im In Fong, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, em regi-

me de contrato administrativo de provimento — alterado o 

contrato para o contrato administrativo de provimento de 

longa duração, pelo período de três anos, nos termos do ar-

tigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 

de Julho de 2019.
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摘錄自保安司司長於二零一九年八月二十一日作出的批示：

許麗婷——根據第12 / 2 010號法律第十二條第一款及第

二十七條，配合現行第14/2016號行政法規第三十七條，以及現行

《澳門公共行政工作人員通則》第二十條第一款a）項及第二十二

條第一款的規定，在二零一九年七月十日第二十八期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈的對外開考之最後成績名單中，排名第

一的合格投考人，獲以臨時委任方式委任為本局人員編制內中

學教育一級教師職程第一職階中學教育一級教師（學科領域：英

文），為期一年。

–––––––

二零一九年八月二十八日於懲教管理局

局長 黃妙玲代副局長代行

消 防 局

批 示 摘 錄

按照二零一九年八月十四日第115/2019號保安司司長批示：

由二零一九年八月十八日起，根據十二月三十日第66/94/

M號法令核准，並經十一月二十四日第51/97/M號法令及三月

二十九日第9/2004號行政法規修改之《澳門保安部隊軍事化人

員通則》第一百一十一條、第一百一十四條至第一百一十六條，

以及第2/2008號法律之《重組保安部隊及保安部門職程》第八條

之規定，將下列1名人員晉升至消防局人員編制基礎職程之第一

職階一等消防員職位：

消防員 編號426971 龍少權

按照二零一九年八月二十日第121/2019號保安司司長批示：

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第九十八條c）

項、第一百條及第一百零七條第一款之規定，批准下列4名人員

由二零一九年八月二十六日起，以在澳門保安部隊範疇內定期委

任之方式，轉入澳門保安部隊高等學校人員編制內，並轉為處於 

“附於編制”的狀況：

1.副消防區長 432951 潘松發

2.副消防區長 464921 潘偉康

3.首席消防員 415991 葉誠德

4.首席消防員 457981 陳錦燦

–––––––

二零一九年八月二十二日於消防局

局長 梁毓森消防總監

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 21 de Agosto de 2019:

Hoi Lai Teng, candidata classificada em 1.º lugar no concurso 

externo, a que se refere a lista classificativa final inserta no 

Boletim Oficial da RAEM n.º 28/2019, II Série, de 10 de Ju-

lho — nomeada, provisoriamente, pelo período de um ano, 

docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, área 

disciplinar: inglês, da carreira de docente do ensino secun-

dário de nível 1 do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 27.º da Lei n.º 12/2010, 37.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, 20.º, n.º 1, 

alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Agosto de 

2019. — Pel’O Director dos Serviços, Wong Mio Leng, subdi-

-rectora, substituta.

CORPO DE BOMBEIROS

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 115/2019, 

de 14 de Agosto de 2019:

O seguinte pessoal indicado — promovido ao posto de bombeira 

de primeira, 1.º escalão, da carreira de base do quadro 

do pessoal do CB, ao abrigo das disposições conjugadas 

dos artigos 111.º, 114.º a 116.º do EMFSM, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 51/97/M, de 24 de Novembro, e pelo 

Regulamento Administrativo n.º 9/2004, de 29 de Março, e 

do artigo 8.º da Lei n.º 2/2008, em conformidade com a rees-

truturação de carreiras nas FSM, a partir de 18 de Agosto 

de 2019:

Bombeiro n.º 426 971 Long Sio Kun

Por Despachos do Secretário para a Segurança n.º 121/2019, 

de 20 de Agosto de 2019:

Os seguintes quatro elementos — transitam para o quadro do 

pessoal da ESFSM, em regime de comissão de serviço no 

âmbito das FSM e passam à situação de «adido ao quadro», 

nos termos dos artigos 98.º, alínea c), 100.º e 107.º, n.º 1, do 

EMFSM, a partir de 26 de Agosto de 2019:

1. Subchefe n.º 432 951 Poon Chong Fat

2. Subchefe n.º 464 921 Pun Wai Hong

3. Bombeiro principal n.º 415 991 Ip Seng Tak

4. Bombeiro principal n.º 457 981 Chan Kam Chan

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 22 de Agosto de 2019. — O Coman-

dante, Leong Iok Sam, chefe-mor.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 1 de Agosto de 2019:

Cheang Seng Ip — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de dois anos, como subdirector do Subsistema de Cuida-

dos de Saúde Generalizados destes Serviços, nos termos dos 

artigos 5.º, alínea b), e 9.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 

de Novembro, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 34/2011, conjugados com os artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 

7.º, n.º 2, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 

adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 30 

de Setembro de 2019.

Chio Weng — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de dois anos, como chefe da Divisão de Farmácia destes 

Serviços, nos termos dos artigos 38.º, n.os 1, alínea a), e 2, do 

Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 34/2011, conjugado com os 

artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º, n.º 2, e 8.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade de ges-

tão e experiência profissional adequadas para o exercício 

das suas funções, a partir de 1 de Outubro de 2019.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 15 de Agosto de 2019:

Kuan Chan Hong, Lam Man Seng, Ip Sin Cheng, Ao Ieong Un 

Leng, Kuok In Ngo, Wong Nga Lai, Kuan Wai Kin e Lai 

Mei Teng, inspectores sanitários principais, 2.º escalão, con-

tratados por contratos administrativos de provimento, des-

tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 

contratos com referência à categoria de inspector sanitário 

especialista, 1.º escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 2, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 9.º, n.os 1, alínea 

2), e 2, da Lei n.º 8/2010, 37.º, n.º 1, do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

Cheong Man I, Cheong Kuan Long, Lam Cho Wan, Chong 

Cheng Ieng, Chong Sao Wai, Che Tat Weng, Leung Ki Yan, 

Choi Pui Shan, Zheng Qianmin, Wong Ka Ian, Ho Tat Man, 

Ng Ka Lei, Ng In Chio, Wong Wai Si e Wong Tan Tong, téc-

nicos de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 2.º escalão, 

contratados por contratos administrativos de provimento, 

destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

dos contratos com referência à categoria de técnico de diag-

nóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, nos termos 

dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, 9.º, n.os 1 e 5, da Lei n.º 7/2010, 37.º, n.º 1, do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

衛 生 局

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一九年八月一日之批示：

鄭成業——根據經第34/2011號行政法規修改的十一月十五

日第81/99/M號法令第五條b）項及第九條、第15/2009號法律第

五條及第26/2009號行政法規第七條第二款及第八條的規定，因

具備合適的管理能力及專業經驗，自二零一九年九月三十日起，

以定期委任方式，續任為本局一般衛生護理副體系副局長，為期

兩年。

趙穎——根據經第34/2011號行政法規修改的十一月十五

日第81/99/M號法令第三十八第一款a）項及第二款、第15/2009

號法律第五條及第26/2009號行政法規第七條第二款及第八條

的規定，因具備合適的管理能力及專業經驗，自二零一九年十月

一日起，以定期委任方式，續任為本局藥劑事務處處長，為期兩

年。

摘錄自社會文化司司長於二零一九年八月十五日之批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條

第二款、第8/2010號法律第九條第一款（二）項及第二款、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

一款以及第12/2015號法律第四條的規定，關鎮雄、林晚成、葉倩

菁、歐陽婉玲、郭燕娥、黃雅麗、關偉健及黎美婷在本局擔任行

政任用合同第二職階首席衛生督察，以附註形式修改合同第三

條款，轉為第一職階特級衛生督察，自本批示摘錄於《澳門特別

行政區公報》公佈的日期起生效。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

二款、第7/2010號法律第九條第一款及第五款、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一款以及

第12/2015號法律第四條的規定，張敏儀、張君隆、林楚雲、鍾靜

濙、鍾秀慧、謝達榮、梁琪恩、崔佩珊、鄭倩敏、黃嘉欣、何達文、

吳嘉莉、吳衍超、黃惠詩及王丹彤在本局擔任行政任用合同第二

職階二等診療技術員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第一

職階一等診療技術員，自本批示摘錄於《澳門特別行政區公報》

公佈的日期起生效。
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按照代副局長於二零一九年八月十六日之批示：

核准准照編號為第165號以及營業地點為澳門慕拉士大馬路

205-207號泉福工業大廈十二樓F座的藥物產品出入口及批發商

號“敏迪（嘉利）澳門有限公司”，從事七月十九日第34/99/M號

法令第一條第二款所指的表一至表四的麻醉品及精神科物質及

其製劑之進口、出口及分銷，但表二A所列者除外。許可之有效

期自公佈日起計一年。

（是項刊登費用為 $510.00）

按照二零一九年八月二十一日本局一般衛生護理副局長的

批示：

陳濱暉——恢復第M-0823號醫生執業牌照之許可。

（是項刊登費用為 $306.00）

按照副局長於二零一九年八月二十二日之批示：

核准准照編號為第293號的藥物產品出入口及批發商號“弘

曆澳門”的東主——弘曆澳門一人有限公司總辦事處的變更，新

址位於澳門慕拉士大馬路157號激成工業大廈9樓O座。

（是項刊登費用為 $386.00）

按照二零一九年八月二十二日本局一般衛生護理副局長的批

示：

馮嘉瑩——應其要求，中止第E-2625號護士執業牌照之許

可，為期兩年。

（是項刊登費用為 $318.00）

吳恆諭——獲准許從事醫生職業，牌照編號是：M-2480。

（是項刊登費用為 $306.00）

周曉琳——應其要求，取消第T-0312號診療輔助技術員（臨

床分析及公共衛生）執業牌照之許可。

（是項刊登費用為 $340.00）

梁幸濂——恢復第T-0413號治療師（物理治療）執業牌照

之許可。

（是項刊登費用為 $318.00）

按照副局長於二零一九年八月二十三日之批示：

核准向新忠遠藥業集團有限公司發給“新忠誠藥房（時代分

店）”准照，編號為第342號以及其營業地點為澳門南灣大馬路

Por despacho do subdirector dos Serviços, substituto, de   

16 de Agosto de 2019:

Autorizada a firma de importação, exportação e venda por 

grosso de produtos farmacêuticos «Medreich Kali Macau 

Limitada», alvará n.º 165, com o local de funcionamento na 

Avenida de Venceslau de Morais n.os 205-207, Edifício In-

dustrial Chun Fok, 12.º andar F, Macau, para a importação, 

exportação e venda por grosso de estupefacientes e substân-

cias psicotrópicas compreendidos nas Tabelas I a IV, com 

excepção da II-A, referidas no artigo 1.º, n.º 2, do Decreto-

-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Julho. O prazo desta autorização 

é de um ano, contado a partir da data desta publicação.

(Custo desta publicação $ 510,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 21 de Agosto de 2019:

Chan Pan Fai — concedida autorização para o reinício da pro-

fissão de médico, licença n.º M-0823.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 22 de Agosto 

de 2019:

Foi autorizada a mudança da sede da Reich Macau Sociedade 

Unipessoal Limitada, titular do alvará n.º 293, pertencente à 

firma de importação, exportação e venda por grosso de produ-

tos farmacêuticos «Reich Macau». O novo endereço da sede 

está situado na Avenida de Venceslau de Morais n.º 157, Edifí-

cio Industrial Kek Seng, 9.º andar «O», Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 22 de Agosto de 2019:

Fong Ka Ieng — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-

cício privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2625.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Ng Hang U – concedida autorização para o exercício privado 

da profissão de médico, licença n.º M-2480.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Chao Hio Lam — cancelada, a seu pedido, a autorização para 

o exercício da profissão de técnico de meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pública), 

licença n.º T-0312.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Leong Hang Lim — concedida autorização para o reinício da 

profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0413.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 23 de Agosto 

de 2019:

Autorizada a emissão do alvará n.º 342 de farmácia «Novo Loyal 

(Sucursal Si Toi)», com o local de funcionamento na Avenida 

da Praia Grande, Edifício Comercial Si Toi n.º 613, r/c, «L1», 
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時代商業中心613號地下L1座、619號地下L3座（A區）及地下L4

座（A區），總辦事處位於澳門宋玉生廣場159至207號光輝集團

商業中心21樓H-I座。

（是項刊登費用為 $454.00）

按照二零一九年八月二十三日本局一般衛生護理副局長的

批示：

黃智勇、甘立儀——獲准許從事牙科醫生職業，牌照編號分

別是：D-0283、D-0284。

（是項刊登費用為 $329.00）

按照二零一九年八月二十六日本局一般衛生護理副局長的

批示：

陳婉兒、何詩琪——應其要求，分別中止第E-2443、E-2884

號護士執業牌照之許可，為期兩年。

（是項刊登費用為 $329.00）

取消陳加欣第E-2450號護士執業牌照之許可，因其沒有履

行五月十八日第20/98/M號法令修訂的十二月三十一日第84/90/

M號法令第十三條第二款之規定。

（是項刊登費用為 $363.00）

李麗敏——應其要求，取消第E-2793號護士執業牌照之許

可。

（是項刊登費用為 $318.00）

李嘉儀——應其要求，中止第T-0551號診療輔助技術員（臨

床分析及公共衛生）執業牌照之許可，為期兩年。

（是項刊登費用為 $340.00）

按照副局長於二零一九年八月二十七日之批示：

核准向邦利藥業有限公司發給“邦利藥房”准照，編號為第

343號以及其營業地點為澳門黑沙環中街101號保利達花園BG

座地下及閣仔，總辦事處位於澳門黑沙環中街101號保利達花園

地下BG座。

（是項刊登費用為 $408.00）

核准准照編號為第310號及營業地點為澳門聖德倫街412號

獲多利大廈地下B座之“忠遠藥房（第二分店）”的名稱更改為

“新忠誠藥房（星際分店）”，以及將准照持有權轉移予新忠遠

藥業集團有限公司，其總辦事處位於澳門宋玉生廣場159至207

號光輝集團商業中心21樓H-I座。

（是項刊登費用為 $465.00）

n.º 619, r/c, «L3» (Área A) e r/c, «L4», (Área A), Macau, à 

Companhia de Farmacêuticos Sun Chong Un Grupo Limitada, 

com sede na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção n.os 159-207, 

Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 21.º andar «H-I», 

Macau.

(Custo desta publicação $ 454,00) 

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 23 de Agosto de 2019:

Wong Chi Yung e Kam Lap I — concedidas autorizações para 

o exercício privado da profissão de médico dentista, licenças 

n.os D-0283 e D-0284.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 26 de Agosto de 2019:

Chan Un I e Ho Si Kei — suspenso, a seus pedidos, por dois 

anos, o exercício privado da profissão de enfermeiro, licen-

ças n.os E-2443 e E-2884.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Chan Ka Ian — cancelada, por não ter cumprido o artigo 13.º, 

n.º 2, do Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, na 

redacção do Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de enfermeiro, licença 

n.º E-2450.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Lei Lai Man — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 

exercício da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2793.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Lei Ka I — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercí-

cio privado da profissão de técnico de meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pública), 

licença n.º T-0551.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 27 de Agosto 

de 2019:

Autorizada a emissão do alvará n.º 343 de farmácia «Pong Lei», 

com o local de funcionamento na Rua Central da Areia Preta, 

n.º 101, Polytec Garden, «BG», r/c, com kok-chai, Macau, à 

Companhia Farmacêutica Pong Lei Limitada, com sede na 

Rua Central da Areia Preta, n.º 101, Polytec Garden, r/c, «BG», 

Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00) 

Autorizada a mudança da denominação da farmácia «Chong 

Yuen (A Segunda Sucursal)» alvará n.º 310, com o local de 

funcionamento na Rua Cidade de Santarém, n.º 412, Edifí-

cio «Hot Line», r/c, «B», Macau, para a denominação «Novo 

Loyal (Sucursal Starworld)», e a transmissão de titular, a fa-

vor da Companhia de Farmacêuticos Sun Chong Un Grupo 

Limitada, com sede na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

n.os 159-207, Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 21.º 

andar «H-I», Macau.

(Custo desta publicação $ 465,00) 
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按照二零一九年八月二十八日本局一般衛生護理副局長的批

示：

譚詩蕙、蔡雅欣、余曉雯、黃綺琦、鄭錦峰——獲准許從

事護士職業，牌照編號分別是：E-3089、E-3090、E-3091、

E-3092、E-3093。

（是項刊登費用為 $352.00）

取消楊淳翔第M-2041號醫生執業牌照之許可，因其沒有履

行五月十八日第20/98/M號法令修訂的十二月三十一日第84/90/

M號法令第十二條第二款之規定。

（是項刊登費用為 $363.00）

方君達——獲准許從事中醫生職業，牌照編號是：

W-0713。

（是項刊登費用為 $329.00）

諾亞（澳門）醫療投資有限公司——應其要求，中止第A L-

0390號德恩（澳門）醫療中心執照之許可，為期兩年，場所位於

澳門南灣湖景大馬路810號H20。

（是項刊登費用為 $363.00）

–––––––

二零一九年八月二十九日於衛生局

局長 李展潤

教 育 暨 青 年 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局局長二零一九年三月十三日批示：

應莫佩瑛的請求，其在本局擔任第八職階中學教育一級教

師職務的行政任用合同，自二零一九年九月一日起予以終止。

摘錄自本局代局長二零一九年五月三十日批示：

林潔貞，本局確定委任的第十職階幼兒教育及小學教育一級

教師（小學），應其請求免除有關職務，自二零一九年八月三十一

日起生效。

摘錄自社會文化司司長二零一九年六月十日批示：

陳劍南——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》附件一表二，以及第12/2015號法律《公共

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 28 de Agosto de 2019:

Tam Si Wai, Choi Nga Ian, U Hio Man, Wong I Kei e Cheang 

Kam Fong — concedidas autorizações para o exercício 

privado da profissão de enfermeiro, licenças n.os E-3089, 

E-3090, E-3091, E-3092 e E-3093.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Yang Chun Hsiang — cancelada, por não ter cumprido o artigo 

12.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, 

na redacção do Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a 

autorização para o exercício da profissão de médico, licença 

n.º M-2041.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Fong Kuan Tat — concedida autorização para o exercício pri-

vado da profissão de médico de medicina tradicional chine-

sa, licença n.º W-0713.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Noah (Macau) Investimentos Médicos Companhia Limitada 

— suspenso, a seu pedido, por dois anos, a autorização para 

o funcionamento do Centro Médico Dern (Macau), situado 

na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.º 810, H20, 

Macau, alvará n.º AL-0390.

(Custo desta publicação $ 363,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 29 de Agosto de 2019. — O Director 

dos Serviços, Lei Chin Ion.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho do director destes Serviços, de 13 de Março 

de 2019:

Mok Pui Ieng — cessa, a seu pedido, o contrato administrativo 

de provimento, como docente do ensino secundário de nível 

1, 8.º escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de Setembro de 

2019.

Por despacho da directora, substituta, destes Serviços, de 

30 de Maio de 2019: 

Lam Kit Cheng, docente dos ensinos infantil e primário, nível 

1 (primário), 10.º escalão, de nomeação definitiva, destes 

Serviços — exonerado, a seu pedido, do referido cargo, a 

partir de 31 de Agosto de 2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2019:

Chan Kim Nam — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração, pelos períodos de 
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部門勞動合同制度》第四條及第五條第一款的規定，以長期行政

任用合同制度聘用為本局第一職階二等高級技術員（設施管理

範疇），薪俸點為430，為期三年，試用期六個月，自二零一九年

八月十九日起生效。

摘錄自本局局長二零一九年七月二十二日批示：

張倩韻——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》附件一表二、第12/2015號法律《公共部門

勞動合同制度》第四條及第六條的規定，其擔任本局第一職階首

席技術員的長期行政任用合同獲續期三年，薪俸點為450，自二

零一九年九月二十二日起生效。 

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》附件一表二及表二十一、第12/2015號法律《公共部門

勞動合同制度》第四條及第六條的規定，下列工作人員在本局擔

任職務的行政任用合同續期一年： 

鄭宇軒及黃美娜，第一職階一等技術員，薪俸點為400，分

別自二零一九年九月四日及二零一九年九月十八日起生效； 

禤配兒，第一職階一等技術輔導員，薪俸點為305，自二零

一九年九月七日起生效； 

蔡穎琪，第二職階二等技術輔導員，薪俸點為275，自二零

一九年九月二十六日起生效； 

李詠康，第二職階輕型車輛司機，薪俸點為160，自二零一九

年九月一日起生效； 

蔡春芳、崔惠玲、何鳳媚、洪亞娥、高嫦歡及汪玉芬，第二職

階勤雜人員，薪俸點為120，自二零一九年九月一日起生效； 

梁麗萍，第二職階勤雜人員，薪俸點為120，自二零一九年九

月二十三日起生效； 

潘耀基，第一職階勤雜人員，薪俸點為110，自二零一九年九

月三日起生效； 

譚金鳳及余麗成，第一職階勤雜人員，薪俸點為110，自二零

一九年九月十八日起生效。 

摘錄自本局局長二零一九年七月二十六日批示：

應梁嘉琪的請求，其在本局擔任第一職階首席技術員職務

的不具期限的行政任用合同，自二零一九年十月三日起予以終

止。

摘錄自社會文化司司長二零一九年七月三十一日批示：

曾曉茵，本局不具期限的行政任用合同顧問高級技術員，根

據十二月二十一日第81/92/M號法令第二十七條第一款a）項及第

três anos e experimental de seis meses, como técnico supe-

rior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, área de gestão de 

instalações, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 

e dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 19 

de Agosto de 2019.

Por despachos do director destes Serviços, de 22 de Julho 

de 2019:

Cheong Sin Wan — renovado o contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 

técnica principal, 1.º escalão, índice 450, nestes Serviços, 

nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regi-

me das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», a partir de 22 de Setembro de 2019.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-

tratos administrativos de provimento, pelo período de um 

ano, para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes 

Serviços, nos termos dos mapas 2 e 21 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 

4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos»:

Cheang U Hin e Wong Mei Na, como técnicos de 1.ª classe, 1.º 

escalão, índice 400, a partir de 4 de Setembro de 2019 e 18 de 

Setembro de 2019, respectivamente;

Hun Pui I, como adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-

dice 305, a partir de 7 de Setembro de 2019;

Choi Weng Kei, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º esca-

lão, índice 275, a partir de 26 de Setembro de 2019;

Lei Weng Hon, como motorista de ligeiros, 2.º escalão, índi-

ce 160, a partir de 1 de Setembro de 2019;

Cai Chunfang, Choi Wai Leng, Ho Fong Mei, Hong A Ngo, 

Kou Seong Fun e Vong Iok Fan, como auxiliares, 2.º escalão, 

índice 120, a partir de 1 de Setembro de 2019;

Leong Lai Peng, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a par-

tir de 23 de Setembro de 2019;

Pun Iu Kei, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110, a partir de 

3 de Setembro de 2019;

Tam Kam Fong e U Lai Seng, como auxiliares, 1.º escalão, 

índice 110, a partir de 18 de Setembro de 2019.

Por despacho do director destes Serviços, de 26 de Julho 

de 2019:

Leong Ka Kei — cessa, a seu pedido, o contrato administrativo 

de provimento sem termo, como técnica principal, 1.º esca-

lão, nestes Serviços, a partir de 3 de Outubro de 2019.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 31 de Julho de 2019:

Tsang Hio Ian, técnica superior assessora, contratada por 

contrato administrativo de provimento sem termo, destes 

Serviços — renovada a designação, por mais dois anos, 
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三十條的規定，其作為文件、資訊暨公共關係中心主任的委任獲

續期二年，自二零一九年九月一日起至二零二一年八月三十一日

止。

盧靜，本局確定委任首席特級技術輔導員，根據二月二十一

日第26/94/M號訓令，七月二十七日第41/92/M號法令第一條第

二款及第26/2007號行政命令第一條的規定，其作為青年試館中

心主任的委任獲續期二年，自二零一九年九月三日起至二零二一

年九月二日止。

黃崢志，本局行政任用合同中學教育一級教師，根據十二月

二十一日第81/92/M號法令第二十七條第一款a）項及第三十條

的規定，其作為語言推廣中心主任的委任獲續期二年，自二零

一九年九月一日起至二零二一年八月三十一日止。

摘錄自本局局長二零一九年七月三十一日批示：

應李麗華的請求，其在本局擔任第一職階二等高級技術員

職務的不具期限的行政任用合同，自二零一九年九月二日起予以

終止。

摘錄自社會文化司司長二零一九年八月六日批示：

簡燕萍，本局行政任用合同中學教育一級教師，根據十二月

二十一日第81/92/M號法令第二十七條第一款a）項及第三十條

的規定，其作為教育資源中心主任的委任獲續期，自二零一九年

十月十八日起至二零二零年八月三十一日止。

–––––––

二零一九年八月二十九日於教育暨青年局

代局長 龔志明（副局長）

文 化 局

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一九年三月二十七作出的批

示：

根據第12/2015號法律第三條、第四條及第五條第一款，第

14/2009號法律第十二條，以及第112/2014號行政命令第一款

的規定，以行政任用合同方式聘請林錦漢在本局擔任第一職階

二等技術員，薪俸點為350，試用期六個月，自二零一九年五月

三十一日起生效。

como directora do Centro de Documentação, Informação e 

Relações Públicas, nos termos dos artigos 27.º, n.º 1, alínea 

a), e 30.º do Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, 

a partir de 1 de Setembro de 2019 e termo em 31 de Agosto 

de 2021.

Lou Cheng, adjunta-técnica especialista principal, de nomea-

ção definitiva, destes Serviços — renovada a designação, por 

mais dois anos, como directora do Centro de Experimenta-

ção para Jovens, nos termos da Portaria n.º 26/94/M, de 21 de 

Fevereiro, e dos artigos 1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 41/92/M, 

de 27 de Julho, e 1.º da Ordem Executiva n.º 26/2007, a partir 

de 3 de Setembro de 2019 e termo em 2 de Setembro de 2021.

Wong Chang Chi, docente do ensino secundário, nível 1, con-

tratado por contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — renovada a designação, por mais dois anos, como 

director do Centro de Difusão de Línguas, nos termos dos artigos 

27.º, n.º 1, alínea a), e 30.º do Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de 

Dezembro, a partir de 1 de Setembro de 2019 e termo em 31 

de Agosto de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, de 31 de Julho 

de 2019:

Lei Lai Wa — cessa, a seu pedido, o contrato administrativo de 

provimento sem termo, como técnica superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 2 de Setembro de 

2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 6 de Agosto de 2019:

Kan In Peng, docente do ensino secundário, nível 1, contrata-

da por contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — renovada a designação, como directora do Centro 

de Recursos Educativos, nos termos dos artigos 27.º, n.º 1, 

alínea a), e 30.º do Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de 

Dezembro, a partir de 18 de Outubro de 2019 e termo em 31 

de Agosto de 2020.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de 

Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, substituto, Kong 
Chi Meng, subdirector.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 27 de Março de 2019:

Lam Kam Hon — contratado por contrato administrativo de 

provimento, pelo período experimental de seis meses, como 

técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, neste Instituto, nos 

termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 12.º da 

Lei n.º 14/2009, e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014, a partir 

de 31 de Maio de 2019.
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Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 10 de Junho e 12 de Agosto de 

2019, respectivamente:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por con-

tratos individuais de trabalho, para desempenharem fun-

ções, neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, n.º 3, alínea 
2), e 19.º, n.º 3, da Lei n.º 12/2015:

Chan Wun Ian, Lou Vai Iu, Leong Kin Teng, Chiang Sau 

Yee e Wong Pak Hou, a partir de 1 de Agosto de 2019 a 31 de 

Julho de 2020;

Lam Van Va, a partir de 12 de Agosto de 2019 a 31 de Julho 

de 2020.

Por despacho da presidente deste Instituto, de 25 de Julho 

de 2019:

Sun Peng — rescindido, a seu pedido, o contrato individual de 

trabalho como maestro permanente da Orquestra Chinesa 

de Macau deste Instituto, a partir de 1 de Setembro de 2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 26 de Julho de 2019:

Lou Sin — contratada por contrato administrativo de provimen-

to, pelo período experimental de seis meses, como docente 

do ensino secundário de nível 2, 1.º escalão, índice 430, neste 

Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei 

n.º 12/2015, 3.º, 5.º e do mapa II anexo à Lei n.º 12/2010, e n.º 1 

da Ordem Executiva n.º 112/2014, a partir de 26 de Agosto 

de 2019.

Por despachos da signatária, de 20 de Agosto de 2019:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento progredindo ao escalão imediato, neste Institu-

to, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, e 13.º da Lei 

n.º 14/2009, com efeitos retroactivos a partir de 26 de Julho 

de 2019, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro:

Leung Sin Ian, para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 

420;

Sou Ngai Chi, para adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, 

índice 320.

Por despacho da signatária, de 22 de Agosto de 2019:

Ieong Sai Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento progredindo 

para motorista de pesados, 7.º escalão, índice 260, neste 

Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, e 13.º 

da Lei n.º 14/2009, com efeitos retroactivos a partir de 11 de 

Agosto de 2019, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 

CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Ou-

tubro.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2019:

Os trabalhadores abaixo mencionados, deste Instituto — celebra-

dos os contratos administrativos de provimento sem ter-

mo, nos termos do artigo 24.º, n.os 3, alínea 2), e 4, da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 31 de Julho de 2019:

Lou Hong Wai, como técnico superior assessor, 1.º escalão;

Chan Veng Ian, como técnica superior principal, 1.º escalão.

摘錄自社會文化司司長分別於二零一九年六月十日及八月

十二日作出的批示：

根據第12/2015號法律第三條第三款（二）項及第十九條第

三款的規定，以個人勞動合同方式聘請下列工作人員在本局擔

任職務：

陳煥欣、盧惠儀、梁健婷、鄭秀儀及黃栢豪——自二零一九

年八月一日起至二零二零年七月三十一日止；

林蘊華——自二零一九年八月十二日起至二零二零年七月

三十一日止。

摘錄自本局局長於二零一九年七月二十五日作出的批示：

應孫鵬的請求，其在本局擔任澳門中樂團常任指揮的個人

勞動合同，自二零一九年九月一日起予以解除。

摘錄自社會文化司司長於二零一九年七月二十六日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第三條、第四條及第五條第一款，第

12/2010號法律第三條、第五條和附件表二，以及第112/2014號行

政命令第一款的規定，以行政任用合同方式聘請盧茜在本局擔

任第一職階中學教育二級教師，薪俸點為430，試用期六個月，自

二零一九年八月二十六日起生效。

摘錄自簽署人於二零一九年八月二十日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條，以及第14/2009號法律第十三

條的規定，以附註形式修改本局下列工作人員的行政任用合同第

三條款，晉升至緊接職階，並按照十月十一日第57/99/M號法令

核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項規定，追溯

自二零一九年七月二十六日起生效：

梁善因——第二職階一等技術員，薪俸點為420；

蘇雅智——第二職階一等技術輔導員，薪俸點為320。

摘錄自簽署人於二零一九年八月二十二日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條，以及第14/2009號法律第十三

條的規定，以附註形式修改楊世強在本局擔任職務的行政任用

合同第三條款，晉階至第七職階重型車輛司機，薪俸點為260，

並按照十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項規定，追溯自二零一九年八月十一日起

生效。

摘錄自社會文化司司長於二零一九年八月二十三日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第二十四條第三款（二）項及第四款

的規定，與本局下列工作人員訂立不具期限的行政任用合同，自

二零一九年七月三十一日起生效：

盧鴻偉——第一職階顧問高級技術員；

陳詠欣——第一職階首席高級技術員。



15458 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Hong Cho, auxi-

liar, 1.º escalão, neste Instituto, cessa, automaticamente, o con-

trato administrativo de provimento, nos termos do artigo 45.º 

do ETAPM, em vigor, a partir de 4 de Setembro de 2019, data 

em que passa a exercer funções nos Serviços de Apoio da Sede 

do Governo.

–––––––

Instituto Cultural, aos 29 de Agosto de 2019. — A Presidente 

do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 26 de Agosto de 2019:

Ha Sao Kun, técnica superior assessora — nomeada, definiti-

vamente, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 

da carreira de técnico superior do quadro do pessoal deste 

Instituto, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), 2 e 4, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 

o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor.

Por despachos do signatário, de 30 de Agosto de 2019:

Chau Man Ling, Lei Man Hou, Chan Cheong Kin e Cheong 

Pek Wa, candidatos classificados do 1.º ao 4.º lugares, res-

pectivamente, a que se refere a lista de classificação dos es-

tagiários, inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 35/2019, 

II Série, de 28 de Agosto — nomeados, provisoriamente, 

técnicos superiores de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área 

funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de téc-

nico superior de saúde do quadro do pessoal deste Instituto, 

nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do 

ETAPM, em vigor.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 30 de Agosto de 2019. — O Presi-

dente do Instituto, Pun Weng Kun.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 13 de Agosto de 2019:

O seguinte pessoal — alterados os contratos administrativos de 

provimento de longa duração para contratos administrativos 

de provimento sem termo com referência à categoria, escalão 

e índice a cada um indicados, nos termos do artigo 24.º, n.º 3, 

alínea 2), da Lei n.º 12/2015:

聲 明

為著有關效力，茲聲明，根據現行《澳門公共行政工作人員

通則》第四十五條規定，本局第一職階勤雜人員陳熊楚，自二零

一九年九月四日，即其到政府總部輔助部門擔任職務之日起，自

動終止以行政任用合同方式在本局擔任之職務。

–––––––

二零一九年八月二十九日於文化局

代局長 梁惠敏

體 育 局

批 示 摘 錄

摘錄自本件簽署人於二零一九年八月二十六日作出的批示：

根據第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第一

款（一）項、第二款和第四款，以及現行《澳門公共行政工作人員

通則》第二十二條第八款a）項的規定，顧問高級技術員夏秀娟獲

確定委任為本局人員編制高級技術員職程第一職階首席顧問高

級技術員。

摘錄自本件簽署人於二零一九年八月三十日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十條第一款

a）項及第二十二條第一款的規定，在二零一九年八月二十八日第

三十五期《澳門特別行政區公報》第二組公佈的高級衛生技術員

（康復職務範疇——物理治療）實習員成績名單中，排名第一至

第四名的合格投考人鄒文羚、李文浩、陳暢堅及張碧樺，獲臨時

委任為本局人員編制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——物理治療）。

–––––––

二零一九年八月三十日於體育局

局長 潘永權

高 等 教 育 局

批 示 摘 錄

按照社會文化司司長於二零一九年八月十三日作出之批示：

根據第12/2015號法律第二十四條第三款（二）項的規定，下

列人員的長期行政任用合同修改為不具期限的行政任用合同，

有關職級、職階及薪俸點如下：
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劉淑雯，第一職階首席技術員，薪俸點為450，自二零一九年

七月一日起生效；

梁家耀，第二職階首席技術員，薪俸點為470，自二零一九年

七月二日起生效；

蔡英暉，第一職階特級技術員，薪俸點為505，自二零一九年

七月十三日起生效。

按照本局局長於二零一九年八月二十二日作出之批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第12/2015號法律第四條第二款的規定，下列人員

的行政任用合同以附註形式修改合同第三條款，自二零一九年八

月十九日起生效，有關職級、職階及薪俸點如下：

程靄霖、周菲凡及洪燕飛，轉為第二職階首席技術員，薪俸

點為470； 

蔡樺娟，轉為第二職階一等技術輔導員，薪俸點為320。

–––––––

二零一九年八月二十八日於高等教育局

局長 蘇朝暉

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

根據本學院院長於二零一九年八月二十日之批示：

潘慶祥，本學院第七職階技術工人，屬行政任用合同——根

據第14/2009號法律第十三條第二款（四）項及第四款之規定，以

附註方式修改合同第三條款，晉階為第八職階技術工人，由二零

一九年八月四日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十三日於澳門旅遊學院

副院長 甄美娟

旅 遊 基 金

聲 明 書

摘要

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款

的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零一九）款項

轉移：

Lao Sok Man, como técnica principal, 1.º escalão, índice 450, 

a partir de 1 de Julho de 2019;

Leong Ka Io, como técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 

a partir de 2 de Julho de 2019;

Choi Ieng Fai, como técnica especialista, 1.º escalão, índice 

505, a partir de 13 de Julho de 2019.

Por despachos do director destes Serviços, de 22 de Agos-

to de 2019:

O seguinte pessoal — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

dos contratos administrativos de provimento com referên-

cia à categoria, escalão e índice a cada uma indicadas, nos 

termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 19 de Agosto de 2019:

Cheng Oi Lam, Chao Fei Fan e Hong In Fei, para técnicas 

principais, 2.º escalão, índice 470;

Choi Wa Kun, para adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, 

índice 320.

–––––––

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos  28 de  Agos-

to de 2019. — O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da presidente deste Instituto, de 20 de 

Agosto de 2019:

Pun Heng Cheong, operário qualificado, 7.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 

progredindo para operário qualificado, 8.º escalão, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

a partir de 4 de Agosto de 2019.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 23 de Agosto 

de 2019. — A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

FUNDO DE TURISMO

Declarações

Extratos

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º, n.º 5, do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências 

de verbas (Orçamento da RAEM/2019):
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二零一九年八月二十六日於旅遊局——旅遊基金行政管理委

員會——主席：文綺華——委員：程衛東，許耀明，方丹妮，譚麗

霞

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款

的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零一九）款項

轉移：

二零一九年財政年度第六次預算修改

6.a alteração orçamental do ano económico de 2019

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

80600300 旅遊基金——旅遊危機處理辦公室

Fundo de Turismo — Gabinete de Gestão 

de Crises do Turismo

8-08-0 31-01-01-02-00 行政任用合同人員

Pessoal do contrato administrativo de pro-

vimento

$ 152,000.00

 

8-08-0 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼

Subsídio de Natal e de férias

$  20,000.00

8-08-0 31-01-05-03-00 職務主管及秘書

Chefias funcionais e pessoal de secretariado

  $ 30,000.00

8-08-0 31-02-01-04-00 超時工作

Horas extraordinárias

$ 250,000.00

8-08-0 31-02-02-01-00 房屋津貼

Subsídio de residência

$ 20,000.00

 

8-08-0 31-02-04-01-00 工作表現獎賞

Prémio de avaliação de desempenho

$  28,000.00

總額

Total

$ 250,000.00 $ 250,000.00

核准依據：

Referente à autorização: 

21/08/2019之社會文化司司長批示

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21/08/2019

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Agosto de 2019. 

— O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — A 

Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os Vogais, 

Cheng Wai Tong — Hoi Io Meng — Daniela de Souza Fão —  

Tam Lai Ha.

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º, n.º 5, do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências 

de verbas (Orçamento da RAEM/2019):

二零一九年財政年度第七次預算修改

7.a alteração orçamental do ano económico de 2019

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

80600200 旅遊基金——澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮

詢中心

Fundo de Turismo — Centro de Promoção e 

Informação Turística de Macau, em Portugal

8-08-0 32-02-04-00-00 衛生及清潔

Higiene e limpeza

$ 3,800.00
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二零一九年八月二十七日於旅遊局——旅遊基金行政管理

委員會——主席：文綺華——委員：程衛東，許耀明，方丹妮，譚

麗霞

旅 遊 危 機 處 理 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自本辦公室協調員於二零一九年八月二十一日作出的批

示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形

式修改劉婉明之不具期限的行政任用合同第三條款，自二零一九

年八月二十一日起晉階為第二職階一等技術員，薪俸點為420。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（二）項及第二款，連同第12/2015號法律第四條第二款的規

定，以附註形式修改劉婉明之不具期限的行政任用合同第三條

款，職級變更為第一職階首席技術員，薪俸點為450，自本批示

摘錄於《澳門特別行政區公報》公佈日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十三日於旅遊危機處理辦公室

協調員 文綺華

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

8-08-0 32-02-15-00-00 臨時工作

Trabalhos pontuais

$ 3,800.00

8-08-0 41-02-09-00-00 傢具

Mobílias

  $ 10,000.00

8-08-0 41-02-10-00-00 資訊及系統設備

Equipamentos informáticos e sistemáticos

$ 10,000.00

8-08-0 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品

Artigos de escritório e papelarias

$ 10,000.00

8-08-0 41-02-99-00-00 其他——動產

Outros – Bens móveis

$ 30,000.00

總額

Total

$ 33,800.00 $ 33,800.00

核准依據：

Referente à autorização: 

26/08/2019之社會文化司司長批示

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26/08/2019

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 27 de Agosto de 2019. 

— O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — A 

Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os Vogais, 

Cheng Wai Tong — Hoi Io Meng — Daniela de Souza Fão — 

Tam Lai Ha.

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

Extractos de despachos

Por despachos da coordenadora deste Gabinete, de 21 de 

Agosto de 2019:

Lao Un Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de Agosto de 2019.

Lao Un Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

mudando para a categoria de técnico principal, 1.º escalão, 

índice 450, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 

o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, aos 23 de Agosto 

de 2019. — A Coordenadora do Gabinete, Maria Helena de 
Senna Fernandes.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 9 de Agosto de 2019:

Lam Wai Chung — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento progredindo 

para assistente técnica administrativa especialista, 2.º esca-

lão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 

n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Agosto de 2019, 

mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 14 de Agosto de 2019:

Wong Kim Hoi e Lei Lai I — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-

to progredindo para técnico superior principal, 2.º escalão, 

e técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, respectivamente, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.os 2 

e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de Agosto de 2019, 

mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despacho do signatário, de 16 de Agosto de 2019:

Kwok Chau Ha, assistente técnica administrativa principal, 1.º 

escalão, destes Serviços — renovado o seu contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Outubro de 2019.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, aos 28 de Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, Li 
Canfeng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que Chan Meng Kong, 

auxiliar, 7.º escalão, contratado em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, destes Serviços, cessou 

funções nestes Serviços, a partir de 18 de Agosto de 2019, por 

motivo de falecimento.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 28 de 

Agosto de 2019. — A Directora dos Serviços, substituta, Law 
Sio Peng.

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局行政暨財政廳廳長於二零一九年八月九日作出

的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四條第二款及第三款

之規定，以附註形式更改林慧聰在本局擔任職務的行政任用合

同第三條款，晉階為第二職階特級行政技術助理員，自二零一九

年八月九日起生效，合同其他條件維持不變。

摘錄自本局行政暨財政廳廳長於二零一九年八月十四日作

出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四條第二款及第三款

的規定，以附註形式更改黃劍愷及李麗儀在本局擔任職務的行

政任用合同第三條款，分別晉階為第二職階首席高級技術員及

第二職階一等技術員，自二零一九年八月十四日起生效，合同其

他條件維持不變。

摘錄自簽署人於二零一九年八月十六日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款，及第六條第

四款之規定，本局第一職階首席行政技術助理員郭秋霞的長期

行政任用合同，自二零一九年十月十二日起續期三年。

–––––––

二零一九年八月二十八日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

聲 明

為著有關之效力，茲聲明本局不具期限的行政任用合同第

七職階勤雜人員陳明江，因辭世終止其在本局之職務，自二零

一九年八月十八日起生效。

–––––––

二零一九年八月二十八日於地圖繪製暨地籍局

代局長 羅少萍
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零一九年八月十六日作出的批示：

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》第十四條第一款以及第二款的規定，批准本局下列人

員職級變更至相應之職級、薪俸點，並自本批示摘要於《澳門特

別行政區公報》公佈日起生效：

李志炘，以不具期限的行政任用合同擔任第一職階顧問高

級技術員，薪俸點600點；

麥肇全及高漢雲，以不具期限的行政任用合同擔任第一職階

首席特級海上交通控制員，薪俸點470點；

吳靜宜、李沿錕、謝興賢及黃燕菁，以不具期限的行政任用

合同擔任第一職階特級海上交通控制員，薪俸點420點；

李世澤，以不具期限的行政任用合同擔任第一職階一等技

術員，薪俸點400點；

陳卓榮、許旭懿、吳玉麟及王賢達，以長期行政任用合同擔

任第一職階一等技術員，薪俸點400點。

–––––––

二零一九年八月二十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

摘錄自代局長於二零一九年八月二十七日作出之批示：

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第五條、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條

第一款（二）項、第二款，及第12/2015號法律第四條第二款的規

定，以附註形式修改第二職階首席氣象技術員劉永華之不具期

限的行政任用合同第三條款，轉為第一職階特級氣象技術員，薪

俸點420點，自二零一九年九月四日起生效。

–––––––

二零一九年八月三十日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 16 de Agosto de 2019:

Os trabalhadores abaixos mencionados — autorizados a mu-

dança de categoria, com referência às categorias e índices 

a cada uma indicados, nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 (Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), a partir 

da data de publicação deste despacho no Boletim Oficial da 
RAEM:

Lei Chi Ian, para técnico superior assessor, 1.º escalão, índi-

ce 600, em contrato administrativo de provimento sem termo;

Mak Sio Chuen Tome e Cou Hon Wan, para controladores 

de tráfego marítimo especialistas principais, 1.º escalão, índice 

470, em contrato administrativo de provimento sem termo;

Ng Cheng I, Lei Un Kuan, Che Heng In e Wong In Cheng, 

para controladores de tráfego marítimo especialistas, 1.º esca-

lão, índice 420, em contrato administrativo de provimento sem 

termo;

Lei Sai Chak, para técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 

400, em contrato administrativo de provimento sem termo;

Chan Cheok Weng, Hoi Iok I, Ng Iok Lon e Wong In Tat, 

para técnicos de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 400, em contrato 

administrativo de provimento de longa duração.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 27 de Agosto de 2019. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, substituto, de 27 

de Agosto de 2019:

Lao Weng Wa, meteorologista operacional principal, 2.º es-

calão — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo com 

referência à categoria de meteorologista operacional espe-

cialista, 1.º escalão, índice 420, nos termos dos artigos 5.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 14.º, n.os 1, alínea 

2), 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conju-

gado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 4 

de Setembro de 2019.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 30 

de Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, substituto, Leong 
Weng Kun.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 5 de Agosto de 

2019:

Wong Ka Lai — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento sem termo como técnica superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 4 de Setembro 

de 2019.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 

de Agosto de 2019. — O Director dos Serviços, substituto, 

Chiang Ngoc Vai.

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自局長於二零一九年八月五日作出的批示：

應黃嘉麗之請求，其在本局擔任第一職階二等高級技術員

的不具期限的行政任用合同自二零一九年九月四日起予以解除。

–––––––

二零一九年八月十五日於交通事務局

代局長 鄭岳威
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政府機關通告及公告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 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, se encontra afixada no edifício 

dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na 

Travessa do Paiva, n.º 5, podendo ser consultada no local indi-

cado, dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-

-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira 

das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada 

nas páginas electrónicas dos SASG (https://www.sasg.gov.mo/) 

e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 

(https://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao 

concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-

cionais, externo, de prestação de provas, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em 

regime de contrato administrativo de provimento, de operário 

qualificado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, 

área de telefonista, e dos que vierem a verificar-se até ao termo 

da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II 

Série, de 29 de Maio de 2019.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 27 de Agosto de 2019. 

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Aviso

 Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 

de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 

de motorista de ligeiros, do Comissariado da Auditoria, e dos 

que vierem a verificar-se neste Comissariado até ao termo da va-

lidade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, 

de 10 de Abril de 2019, a entrevista de selecção, com a duração 

de 15 minutos, será realizada no dia 12 de Setembro de 2019, no 

período das 10,00 horas às 12,15 horas, e das 15,00 às 16,30 ho-

ras, no Comissariado da Auditoria, sito na Avenida Xian Xing 

Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 22.º andar, Macau.

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

茲公佈，為填補政府總部輔助部門以行政任用合同任用的

技術工人職程第一職階技術工人（接線生範疇）兩缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月二十九日

第二十二期《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，將政府總部輔助

部門專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門擺

華巷五號政府總部輔助部門大樓（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），並上載於政府總

部輔助部門網頁（https://www.sasg.gov.mo/）及行政公職局網頁

（https://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,462.00）

審 計 署

通 告

茲公佈，為填補審計署以行政任用合同任用的輕型車輛司機

職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前本署出現的職缺，經二零一九年四月十日第十五期《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，本署定於二零一九年九月十二日上

午十時至十二時十五分，下午三時至四時三十分為參加專業或職

務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試

地點為澳門冼星海大馬路105號金龍中心22樓審計署。
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Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos, serão afixadas no dia 4 de Setembro de 2019, na 

Divisão Administrativa e Financeira do Comissariado da Au-

ditoria, sita na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden 

Dragon, 22.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local in-

dicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 

entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 horas e sexta-

-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,30 horas), 

e disponibilizadas nas páginas electrónicas deste Comissariado 

(http://www.ca.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 29 de Agosto de 

2019.

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

(N.º de Ref. do Concurso: Rec02/2019)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 

rés-do-chão do Edifício da Assembleia Legislativa, na Praça 

da Assembleia Legislativa, Aterros da Baía da Praia Grande, 

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 da Assembleia Legisla-

tiva (http://www.al.gov.mo/), bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 

(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de 

conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

três vagas de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 

motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo de 

provimento dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, 

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 17, II 

Série, de 24 de Abril de 2019.

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 28 de Agos-

to de 2019.

A Secretária-geral, substituta, Pun Kam Peng.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

參加甄選面試的准考人的考試地點、日期及時間安排等詳

細資料以及與准考人有關的其他重要資訊，於二零一九年九月

四日張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中心22樓審計署行政

財政處（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），並上載於本署網頁（http://www.ca.gov.

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

二零一九年八月二十九日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $1,734.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

（招聘編號：Rec02/2019）

茲公佈，立法會輔助部門以行政任用合同制度填補輕型車輛

司機職程第一職階輕型車輛司機三個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月二十四日第十七期《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》第三十五條第三款的規定，將立法會輔助部門專業或職務

能力評估對外開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼

於澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓地下（查閱時間：週一至

週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時四十五

分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十

分），並上載於立法會網頁（http://www.al.gov.mo/）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十八日於立法會輔助部門

代秘書長 潘錦屏

（是項刊登費用為 $1,620.00）
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 10/DGF/2019

«Prestação de serviços de limpeza em edifícios e instalações 

dos Mercados do IAM»

Faz-se público que, pela autorização do despacho do Chefe 

do Executivo, de 7 de Agosto de 2019, se acha aberto o concur-

so público para a «Prestação de serviços de limpeza em edifí-

cios e instalações dos Mercados do IAM».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 

obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-

pediente, 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, ou descarregados de forma gratuita 

através da página electrónica deste Instituto (http://www.iam.

gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem descarregar os 

documentos acima referidos, sendo também da sua responsabi-

lidade a consulta de actualizações e alterações das informações 

na nossa página electrónica durante o período de entrega das 

propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 

do dia 23 de Setembro de 2019. Os concorrentes ou seus re-

presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM. A caução provisória 

pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-

ceiros do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, 

Macau, por depósito em dinheiro, cheque ou garantia bancária, 

em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais». O valor 

da caução provisória é o seguinte:

Grupo A — $ 200 660,00 (duzentas mil, seiscentas e sessenta 

patacas);

Grupo B — $ 190 300,00 (cento e noventa mil e trezentas pa-

tacas);

Grupo C — $ 161 160,00 (cento e sessenta e uma mil, cento e 

sessenta patacas);

Grupo D — $ 272 920,00 (duzentas e setenta e duas mil, no-

vecentas e vinte patacas);

Grupo E — $ 236 820,00 (duzentas e trinta e seis mil, oito-

centas e vinte patacas);

Grupo F — $ 282 680,00 (duzentas e oitenta e duas mil, seis-

centas e oitenta patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 

auditório da Divisão de Formação e Documentação do IAM, 

sito na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º 

andar, pelas 10,00 horas do dia 24 de Setembro de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 21 de Agosto de 

2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Isabel Jorge. 

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

市 政 署

公 告

第10/DGF/2019號公開招標

“為市政署轄下街市建築物及其設施提供清潔服務”

按二零一九年八月七日行政長官之批准，現就“為市政署轄

下街市建築物及其設施提供清潔服務”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及

承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下

載，如有意投標者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。

截止遞交標書日期為二零一九年九月二十三日中午十二時

正。投標者或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案

中心。臨時保證金得以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔

保方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號地下本署

財務處出納繳交。臨時保證金金額分別如下：

組別A——澳門幣貳拾萬零陸佰陸拾元正（$200,660.00）；

組別B——澳門幣壹拾玖萬零叁佰元正（$190,300.00）；

組別C——澳門幣壹拾陸萬壹仟壹佰陸拾元正（$161,160.00）；

組別D——澳門幣貳拾柒萬貳仟玖佰貳拾元正（$272,920.00）;

組別E——澳門幣貳拾叁萬陸仟捌佰貳拾元正（$236,820.00）；

組別F——澳門幣貳拾捌萬貳仟陸佰捌拾元正（$282,680.00）。

開標日期為二零一九年九月二十四日上午十時正，於南灣大

馬路804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。

二零一九年八月二十一日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,480.00）
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Concurso Público n.º 008/IAM/2019

«Aquisição, pelo IAM, 

de dois autocarros de capacidade média»

 Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-

tração para os Assuntos Municipais do IAM, de 23 de Agosto 

de 2019, se acha aberto o concurso público para a «Aquisição, 

pelo IAM, de dois autocarros de capacidade média».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 

ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 

expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 

para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Al-

meida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma 

gratuita através da página electrónica deste Instituto (http://

www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem des-

carregar 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.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 

do dia 8 de Outubro de 2019. Os concorrentes ou seus repre-

sentantes devem entregar as propostas e os documentos no Nú-

cleo de Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução 

provisória no valor de $28 000,00 (vinte e oito mil patacas). A 

caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão 

de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de Almeida 

Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito em dinheiro, cheque, garantia 

bancária ou seguro-caução, em nome do Instituto para os As-

suntos Municipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 

Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-

de, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 

dia 9 de Outubro de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Agosto de 

2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Concurso Público n.º 009/IAM/2019

«Aquisição, pelo IAM, 

de duas viaturas equipadas com grua»

 Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-

ministração para os Assuntos Municipais do IAM, de 23 de 

Agosto de 2019, se acha aberto o concurso público para a 

«Aquisição, pelo IAM, de duas viaturas equipadas com grua».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 

obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-

pediente, 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, ou descarregados de forma gratuita 

através da página electrónica deste Instituto (http://www.iam.

gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem descarregar os 

第008/IAM/2019號公開招標

“為市政署購置兩台中型巴士”

按二零一九年八月二十三日本署市政管理委員會之決議，現

為“市政署購置兩台中型巴士”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章程

及承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載，如有意投標者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。

截止遞交標書日期為二零一九年十月八日下午五時。競投者

或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門幣貳萬捌仟圓正（$28,000.00）。

臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書，

或受益人為“市政署”的保險擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大

馬路（新馬路）163號地下本署財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年十月九日上午十時，於本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場六字樓）舉行。

二零一九年八月二十六日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $1,734.00）

第009/IAM/2019號公開招標

“為市政署購置兩台吊臂車”

按二零一九年八月二十三日本署市政管理委員會之決議，現

為“市政署購置兩台吊臂車”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章程

及承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費
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documentos acima referidos, sendo também da sua responsabi-

lidade a consulta de actualizações e alterações das informações 

na nossa página electrónica durante o período de entrega das 

propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 

do dia 8 de Outubro de 2019. Os concorrentes ou seus repre-

sentantes devem entregar as propostas e os documentos no Nú-

cleo de Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução 

provisória no valor de $50 000,00 (cinquenta mil patacas). A 

caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão 

de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de Almeida 

Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito em dinheiro, cheque, garantia 

bancária ou seguro-caução, em nome do Instituto para os As-

suntos Municipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 

Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-

de, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 15,00 horas do 

dia 9 de Outubro de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Agosto de 

2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Concurso Público n.º 010/IAM/2019

«Aquisição, pelo IAM, 

de seis automóveis mistos (VAN)»

 Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-

ministração para os Assuntos Municipais do IAM, de 23 de 

Agosto de 2019, se acha aberto o concurso público para a 

«Aquisição, pelo IAM, de seis automóveis mistos (VAN)».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 

ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 

expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 

para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Al-

meida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma 

gratuita através da página electrónica deste Instituto (http://

www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem des-

carregar 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.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 

do dia 8 de Outubro de 2019. Os concorrentes ou seus repre-

sentantes devem entregar as propostas e os documentos no Nú-

cleo de Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução 

provisória no valor de $ 22 000,00 (vinte e duas mil patacas). A 

caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão 

de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de Almeida 

Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito em dinheiro, cheque, garantia 

bancária ou seguro-caução, em nome do Instituto para os As-

suntos Municipais.

下載，如有意投標者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。

截止遞交標書日期為二零一九年十月八日下午五時。競投者

或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門幣伍萬圓正（$50,000.00）。臨時

保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書，或受

益人為“市政署”的保險擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年十月九日下午三時，於本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場六字樓）舉行。

二零一九年八月二十六日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $1,937.00）

第010/IAM/2019號公開招標

“為市政署購置六台客貨車（VAN）”

按二零一九年八月二十三日本署市政管理委員會之決議，現

為“市政署購置六台客貨車（VAN）”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章程

及承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載，如有意投標者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。

截止遞交標書日期為二零一九年十月八日下午五時。競投者

或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門幣貳萬貳仟圓正（$22,000.00）。

臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書，

或受益人為“市政署”的保險擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大

馬路（新馬路）163號地下本署財務處出納繳交。
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開標日期為二零一九年十月十日上午十時，於本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場六字樓）舉行。

二零一九年八月二十六日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $1,892.00）

公開招標競投

澳門半島道路設施維修工程

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：澳門半島各區內。

3. 承攬工程目的：澳門半島道路設施維修工程。

4. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣貳拾陸萬元﹝$260,000.00﹞，以現金存

款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五﹝為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為已

提供之確定擔保之追加﹞。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 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，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年九月二十四日下午五時正﹝標

書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製﹞。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，市政署培訓

中心。

日期及時間：二零一九年九月二十五日上午十時正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 

Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-

de, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 

dia 10 de Outubro de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Agosto de 

2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

Concurso público da obra de manutenção e reparação das 

infra-estruturas rodoviárias da Península de Macau

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: nas diversas zonas da Penínsu-

la de Macau.

3. Objecto da empreitada: obra de manutenção e reparação 

das infra-estruturas rodoviárias da Península de Macau.

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

6. Caução provisória: duzentas e sessenta mil patacas 

($260 000,00), a prestar mediante depósito em dinheiro, garan-

tia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 

importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 

pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-

trato, em reforço da caução definitiva a prestar).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-

ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de 

execução de obras.

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

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Av. 

de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. Sede do IAM;

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 24 de 

Setembro de 2019, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 

numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da 

Praia Grande n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau.

Dia e hora: 25 de Setembro de 2019, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-

sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
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previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para se-

rem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos 

apresentados no concurso.

12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 

cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 

e outros documentos complementares podem ser examinados 

no Departamento de Vias Públicas e Saneamento do Instituto 

para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edi-

fício Comercial Nam Tung, 17.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.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 

horas do dia 18 de Setembro de 2019, cópias do processo do con-

curso ao preço de $400,00 (quatrocentas patacas) por exemplar, 

ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não po-

derá ser superior a 730 dias.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-

res de ponderação:

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários – 

65%;

— Pode proporcionar, para os trabalhos diários de repara-

ção, pelo menos, equipamento de maquinaria, trabalhadores 

de execução, outros serviços ou força de apoio logístico – 10%;

— Plano de execução de obra e sugestões:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho críti-

co das tarefas – 6%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos – 4%.

— Experiência em obras semelhantes: 

i. Possuir experiência na execução de obras com o montante 

e de envergadura igual ou superior – 6%;

ii. Nota curricular relativa a obra pública ou privada da mes-

ma natureza – 4%.

— Plano de segurança – 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 

Vias Públicas e Saneamento do Instituto para os Assuntos Mu-

nicipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial Nam 

Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 18 de Setembro de 

2019 até à data limite para entrega das propostas, para tomar 

conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 28 de Agosto de 

2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 4 565,00)

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。

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、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

南通商業大廈十七字樓市政署道路渠務廳查閱。

有興趣者亦可於二零一九年九月十八日下午五時前，向有關

部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣肆佰元正﹝$400.00﹞﹝按

照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定﹞。

13. 工期：此工程之工期不得超過730天。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價——65%；

——可提供每日維修工作最少機械設備、施工人員、其他服

務或後勤支援力量——10%；

——施工方案及建議： 

i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序——6%；

ii. 人力資源及建議資源的合適性——4%。

——對類似工程之經驗：

i. 具備金額及規模相同或更大的施工經驗——6%；

ii. 同類型公共或私人工程的履歷——4%。

——安全計劃——5%。

15. 附加的說明文件：由二零一九年九月十八日至截標日止，

投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓市政署道

路渠務廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一九年八月二十八日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $4,565.00）
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Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Lo Wai Kun requerido os subsídios 

por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, por 

falecimento do seu pai, Lo Tai Ieong, que foi motorista de 

pesados, 8.º escalão, da Divisão de Saneamento do Departa-

mento de Vias Públicas e Saneamento, devem todos os que se 

julgam com direito à percepção das mesmas compensações, 

dirigir-se a este Instituto, no prazo de trinta dias, a contar da 

data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 

os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-

vida a pretensão do requerente, findo que seja esse prazo. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 23 de Agosto de 

2019.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-

tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 827,00)

Faz-se público que tendo Yeung Wai Chao requerido os sub-

sídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 

por falecimento do seu cônjuge, Che Mou I, que foi jardineira, 

nível 5, grau 1, da Divisão de Parques do Departamento de Zo-

nas Verdes e Jardins, devem todos os que se julgam com direito 

à percepção das mesmas compensações, dirigir-se a este Ins-

tituto, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 

do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 

que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão do 

requerente, findo que seja esse prazo. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 23 de Agosto de 

2019.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-

tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 827,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 

publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 

Executivo:

分段支付編號 : 2019-D026

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 環境保護局——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental — Orçamento do Serviço

三十日告示

茲公佈，羅偉權申請其父親羅帶養之死亡津貼、喪葬津貼

及其他金錢補償。他曾為本署道路渠務廳渠務處前第八職階重

型車輛司機，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示在

《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向市政署申請

應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要

求將被接納。

二零一九年八月二十三日於市政署

市政管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $827.00）

茲公佈，楊偉就申請其配偶謝慕儀之死亡津貼、喪葬津貼及

其他金錢補償。她曾為本署園林綠化廳公園處前第五級別第一

等級園林護理員，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告

示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向市政署

申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人

之要求將被接納。

二零一九年八月二十三日於市政署

市政管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $827.00）

財 政 局

跨年度負擔明細清單

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准的跨年度

負擔：
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組織分類 : 22000100

Classificação orgânica

獲判給實體 : 科域國際有限公司

Adjudicatário  Vannex Internacional Limitada

判給事項 : “電子電器廢物回收及預處理”服務

Assunto da adjudicação  Serviços de «Recolha e pré-tratamento de resíduos de equipamentos eléctricos 

e electrónicos»

總金額 : $123,399,500.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................... $6,759,570.00

 2020 ........................................................................................................... $26,403,500.00

 2021 ............................................................................................................ $26,403,500.00

 2022............................................................................................................ $26,403,500.00

 2023 ........................................................................................................... $26,403,500.00

 2024 ............................................................................................................$11,025,930.00

分段支付編號 : 2019-P034

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 運輸工務司司長辦公室（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

組織分類 : 60110800

Classificação orgânica

獲判給實體 : 廣東南粵集團有限公司

Adjudicatário

判給事項 : 粵澳新通道——鴨涌河綜合整治工程

Assunto da adjudicação  Empreendimento do Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau — Reorde-

namento do Canal dos Patos

總金額 : $1,546,990,572.50

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ..........................................................................................................$600,000,000.00

 2020 .........................................................................................................$800,000,000.00

 2021 .......................................................................................................... $146,990,572.50

分段支付編號 : 2019-P036

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 運輸工務司司長辦公室（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

組織分類 : 60110800

Classificação orgânica

獲判給實體 : 廣東南粵集團有限公司

Adjudicatário
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判給事項 : 粵澳新通道——青茂口岸南聯檢大樓及粵澳名優產品博覽中心綜合體建造工程

Assunto da adjudicação  Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau — Empreitada de Construção do 

Edifício Sul do Posto Fronteiriço Qingmao e Centro de Exposição dos Produ-

tos de Qualidade de Guangdong e Macau

總金額 : $1,433,481,064.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ..........................................................................................................$480,000,000.00

 2020 .........................................................................................................$800,000,000.00

 2021 ...........................................................................................................$153,481,064.00

分段支付編號 : 2019-P038

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 懲教管理局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços Correccionais (PIDDA)

組織分類 : 60150800

Classificação orgânica

獲判給實體 : 澳門專業顧問有限公司

Adjudicatário  Macau — Serviços Profissionais, Limitada

判給事項 : 澳門新監獄工程——第三期——監察

Assunto da adjudicação  Obra do Novo Estabelecimento Prisional de Macau — Fase III — Fiscalização

總金額 : $14,776,000.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 .............................................................................................................. $2,106,000.00

 2020 ............................................................................................................. $5,982,000.00

 2021 .............................................................................................................. $6,688,000.00

分段支付編號 : 2019-P042

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 土地工務運輸局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

組織分類 : 60121000

Classificação orgânica

獲判給實體 : PAL亞洲顧問有限公司

Adjudicatário  PAL Ásia Consultores, Limitada

判給事項 : 內港雨水蓄洪池及下水道工程——編製工程計劃

Assunto da adjudicação  Elaboração do Projecto de «Obra de Reservatório Águas Pluviais e Drenagem 

no Porto Interior»

總金額 : $12,977,400.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/16

Data de autorização
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 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................... $1,297,740.00

 2020 ............................................................................................................$10,381,920.00

 2022............................................................................................................... $1,297,740.00

分段支付編號 : 2019-P044

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 社會工作局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Acção Social (PIDDA)

組織分類 : 60170200

Classificação orgânica

獲判給實體 : 晉業拓展工程建設有限公司

Adjudicatário  Sociedade de Engenharia de Construção Desenvolvimento Enterprising, 

Limitada

判給事項 : 筷子基北街筷子基E及F地段公共房屋社會設施裝修工程

Assunto da adjudicação  Empreitada de Decoração dos Equipamentos Sociais dos Edifícios de Habita-

ção Pública, situados nos lotes E e F do Fai Chi Kei, na Rua do Comandante 

João Belo

總金額 : $27,748,294.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/16

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................$12,000,000.00

 2020 ............................................................................................................$15,748,294.00

分段支付編號 : 2019-P045

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 海事及水務局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (PIDDA)

組織分類 : 60150600

Classificação orgânica

獲判給實體 : 中德工程有限公司

Adjudicatário  Companhia de Construção Urbana J & T Limitada

判給事項 : E1區船舶交通管理中心及海上運作基地建造工程

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção do Centro de Gestão de Tráfego de Embarcações e 

Base de Operação Marítima na Zona E1

總金額 : $92,679,999.90

Valor total

核准日期 : 2019/07/16

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 .............................................................................................................$19,470,000.00

 2020 ........................................................................................................... $45,000,000.00

 2021 .............................................................................................................$28,209,999.90
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Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 

publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 

pelo Chefe do Executivo:

分段支付編號 : 2019-D020

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第111/2016號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 111/2016

承擔預算部門 : 民航局——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Autoridade de Aviação Civil — Orçamento do Serviço

組織分類 : 70600100

Classificação orgânica

獲判給實體 : EDMS環境工程顧問有限公司

Adjudicatário  EDMS Consultoria de Engenharia Ambiental Lda.

判給事項 : 遠端航空噪聲監測服務

Assunto da adjudicação  Prestação dos serviços de monitorização remota do ruído aeronáutico

總金額 : $7,180,000.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2016 .............................................................................................................. $1,810,000.00

 2017 ................................................................................................................. $600,000.00

 2018 .............................................................................................................. $1,590,000.00

 2019 .............................................................................................................. $1,590,000.00

 2020 ............................................................................................................. $1,590,000.00

分段支付編號 : 2019-P040

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第69/2016號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 69/2016

承擔預算部門 : 運輸工務司司長辦公室（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

組織分類 : 60110800

Classificação orgânica

獲判給實體 : 陳炳華建築顧問有限公司

Adjudicatário  JPC Consultadoria de Arquitectura Limitada

判給事項 : 台山中街公共房屋——修改編制計劃

Assunto da adjudicação  Habitação Pública na Rua Central de Tói San — Alteração do Projecto

總金額 : $8,893,000.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/09

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2016 .............................................................................................................. $8,003,700.00

 2018 ..................................................................................................................$159,200.00

 2019 ................................................................................................................. $238,800.00

 2020 ................................................................................................................ $238,800.00

 2021 ................................................................................................................. $252,500.00

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准修改的跨

年度負擔：
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分段支付編號 : 2019-D025

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第292/2017號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 292/2017

承擔預算部門 : 市政署——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto para os Assuntos Municipais — Orçamento do Serviço

組織分類 : 72300100

Classificação orgânica

獲判給實體 : 廣裕建築工程有限公司

Adjudicatário  Companhia de Construção e Engenharia Kwong Yu, Lda.

判給事項 : 氹仔街市優化擴建工程

Assunto da adjudicação  Melhoramento e ampliação do Mercado Municipal da Taipa

總金額 : $30,481,285.00

Valor total

核准日期 : 2019/07/16

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................ $30,481,285.00

分段支付編號 : 2019-P041

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第457/2017號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 457/2017

承擔預算部門 : 土地工務運輸局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

組織分類 : 60121000

Classificação orgânica

獲判給實體 : 華聯創基建築工程有限公司

Adjudicatário  AD & C Engenharia e Construções Companhia Limitada

判給事項 : 海島警務廳氹仔（北安）辦公室裝修工程

Assunto da adjudicação  Empreitada de remodelação do Departamento Policial das Ilhas da Taipa (Pac 

On)

原金額 : $25,200,212.00

Valor inicial

修改後金額 : $24,403,063.50

Valor alterado

核准日期 : 2019/07/16

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2017 ..............................................................................................................$8,000,000.00

 2018 ............................................................................................................ $15,306,912.00

 2019 ...............................................................................................................$1,096,151.50

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 22 de Agosto de 

2019. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 13 227,00)

二零一九年八月二十二日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $13,227.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Avisos

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-

calão, da carreira de técnico superior, área de informática, em 

regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 

dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem 

a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019, a 

prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três 

horas e será realizada no dia 22 de Setembro de 2019, às 14,30 

horas, no Instituto Politécnico de Macau (entrada pela porta 

principal do Edifício Meng Tak deste Instituto, sito na Rua de 

Luís Gonzaga Gomes).

Informação sobre a distribuição dos candidatos pelas salas 

aonde os mesmos se devem apresentar para a realização da pro-

va escrita, bem como outras informações de interesse dos candi-

datos, serão afixadas na Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, 

Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo ser consultadas 

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), bem como na página electrónica destes Serviços (http://

www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://

www.safp.gov.mo/).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de dois lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º es-

calão, da carreira de adjunto-técnico, área de informática, do 

quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-se até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II 

Série, de 15 de Maio de 2019, a prova de conhecimentos (prova 

escrita) terá a duração de três horas e será realizada no dia 15 

de Setembro de 2019, às 14,30 horas, no Instituto Politécnico de 

Macau (entrada pela porta principal do Edifício Meng Tak deste 

Instituto, sito na Rua de Luís Gonzaga Gomes).

Informação sobre a distribuição dos candidatos pelas salas 

aonde os mesmos se devem apresentar para a realização da pro-

va escrita, bem como outras informações de interesse dos candi-

datos, serão afixadas na Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, 

Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo ser consultadas 

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), bem como na página electrónica destes Serviços (http://

www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://

www.safp.gov.mo/).

統 計 暨 普 查 局

通 告

茲公佈，統計暨普查局以行政任用合同制度填補高級技術

員職程資訊範疇第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十

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，本局定於二零一九年九月

二十二日下午二時三十分為准考人舉行知識考試（筆試），時間

為三小時。考試地點為澳門理工學院（由高美士街澳門理工學

院明德樓正門進入）。

參加筆試的准考人的考場安排，以及與准考人有關的其他重

要資訊，已張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統

計暨普查局。准考人可於辦公時間（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）到上述地點查

閱，亦可在本局網頁（http://www.dsec.gov.mo/）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

茲公佈，為填補統計暨普查局編制內資訊範疇技術輔導員

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

屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《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，本局定於二零一九年九月十五日下

午二時三十分為准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。

考試地點為澳門理工學院（由高美士街澳門理工學院明德樓正

門進入）。

參加筆試的准考人的考場安排，以及與准考人有關的其他重

要資訊，已張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統

計暨普查局。准考人可於辦公時間（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）到上述地點查

閱，亦可在本局網頁（http://www.dsec.gov.mo/）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15479

二零一九年八月二十八日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $2,798.00）

勞 工 事 務 局

公 告

（開考編號：06/2019-AUX）

茲公佈，以行政任用合同制度填補勤雜人員職程第一職階勤

雜人員（雜役範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局

出現的職缺，經二零一九年六月五日第二十三期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估

對外開考通告。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

第二款的規定，將勞工事務局專業或職務能力評估對外開考的

投考人確定名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進

廣場大廈勞工事務局地下（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

勞工事務局網頁（http://www.dsal.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十八日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（開考編號：07/2019-INT）

茲公佈，為填補人員編制翻譯員職程第一職階二等翻譯員

（中葡）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職

缺，經二零一九年六月五日第二十三期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開

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

的規定，將勞工事務局專業或職務能力評估對外開考的投考人

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 28 de 

Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 2 798,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

(Concurso n.º 06/2019-AUX)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada no rés-do-chão da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do 

Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advance 

Plaza, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-

tro 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 disponi-

bilizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.

dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos 

candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-

sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-

zada, para o preenchimento de dois lugares vagos de auxiliar, 1.º 

escalão, área de servente, da carreira de auxiliar, em regime de 

contrato administrativo de provimento da Direcção dos Servi-

ços para os Assuntos Laborais, 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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2019. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 28 de 

Agosto de 2019. 

A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Concurso n.º 07/2019-INT)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada no rés-do-chão da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. 

Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advance 

Plaza, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-

tro 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 disponi-

bilizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.

dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
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確定名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大

廈勞工事務局地下（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），並上載於勞工事

務局網頁（http://www.dsal.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十八日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

（是項刊登費用為 $1,417.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲公佈，博彩監察協調局以行政任用合同制度填補輕型車輛

司機職程第一職階輕型車輛司機二個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零一九年六月十二日第二十四期《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，將博彩監察協調局專業或職

務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-

804號中華廣場21樓接待處（查閱時間：週一至週四上午九時至

下午一時，下午二時三十分至下午五時四十五分；週五上午九時

至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於博彩

監察協調局網頁（http://www.dicj.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月二十七日於博彩監察協調局

代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $1,417.00）

茲公佈，在為填補博彩監察協調局以行政任用合同任用的

以下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的職缺，經二零一九年六月十二日第二十四期《澳門特別行政

Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos 

candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-

sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-

zada, para o preenchimento de três lugares vagos de intérprete-

-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão (línguas chinesa e portugue-

sa), da carreira de intérprete-tradutor do quadro do pessoal da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 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 23, II Série, de 5 

de Junho de 2019. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 28 de 

Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 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 Re-

gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na 

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Aveni-

da da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, 

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 dis-

ponibilizada nas páginas electrónica da Direcção de Inspecção 

e Coordenação de Jogos (http://www.dicj.gov.mo/) e dos SAFP 

(http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao 

concurso de avaliação de competências profissionais ou funcio-

nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-

chimento de dois lugares vagos, em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, 

da carreira de motorista de ligeiros da Direcção de Inspecção 

e Coordenação de Jogos, e dos que vierem a verificar-se até ao 

termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 24, II Série, de 12 de Junho de 2019.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 27 de 

Agosto de 2019.

  O Director, substituto, Leong Man Ion.

  (Custo desta publicação $ 1 417,00)

Faz-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 
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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，將博彩監察協調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南灣大馬路762-804號中華

廣場21樓接待處（查閱時間：週一至週四上午九時至下午一時，

下午二時三十分至下午五時四十五分；週五上午九時至下午一

時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於博彩監察協

調局網頁（http://www.dicj.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）。

第一職階二等高級技術員（審計範疇）九缺；

第一職階二等高級技術員（資訊範疇）五缺； 

第一職階二等高級技術員（經濟及財務範疇）三缺。 

二零一九年八月二十八日於博彩監察協調局

代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $1,700.00）

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixa-

das na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita 

na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 

21.º andar, 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 nas páginas electrónicas da Direcção 

de Inspecção e Coordenação de Jogos (http://www.dicj.gov.

mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), as listas definiti-

vas dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-

formizada, para o preenchimento dos seguintes lugares vagos, 

em regime de contrato administrativo de provimento, das se-

guintes carreiras e áreas da Direcção de Inspecção e Coorde-

nação de Jogos, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da 

validade do concurso, aberto por avisos publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 

Série, de 12 de Junho de 2019:

Nove lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, área de auditoria; 

Cinco lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-

calão, área de informática; 

Três lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, área de economia e finanças.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 28 de 

Agosto de 2019.

O Director, substituto, Leong Man Ion.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

(Concurso n.º 02-TS-2018)

Regime de  gestão uniformizada — concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, na Direcção dos 

Serviços das Forças de Segurança de Macau, para técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia electrotécnica 

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-

gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 

lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-

mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de engenharia electrotécnica, da Di-

recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, e dos 

que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 7 de Novem-

bro de 2018:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação final

 1.º Lei Kuai Pio 7444XXXX ...................... 70,13

 2.º Wong Tak Chio 5160XXXX ....................... 68,37

 3.º Ma Xiongjie 1415XXXX ....................... 66,57

 4.º Tang Veng Cheong 5105XXXX ...................... 65,58

 5.º Lai Ka Hou 5186XXXX ...................... 63,22

 6.º Chio Chan Keong 5123XXXX ...................... 61,90

 7.º Choi Ka Chon 5107XXXX ...................... 61,59

 8.º Sin Ka Man 1269XXXX ...................... 61,55

 9.º Iong Kai Leong 5161XXXX ....................... 61,46

10.º Lao Ka Cheong 5136XXXX ...................... 61,18

11.º Ng Chi Long 7362XXXX ...................... 60,66

12.º Chang Man On 1327XXXX ...................... 60,14

13.º Chao Chon Wang 5202XXXX ...................... 58,77

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, vigente, os candidatos podem interpor recurso, no pra-

zo de dez dias úteis a contar do dia seguinte à data da publicação 

do anúncio no Boletim Oficial da RAEM referente à presente 

lista, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 21 de Agosto de 2019). 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 29 de Julho de 2019.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

（開考編號：02-TS-2018）

統一管理制度──專業或職務能力評估開考

澳門保安部隊事務局第一職階二等高級技術員（電機工程範疇）

為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用的高級技

術員職程第一職階二等高級技術員（電機工程範疇）兩個職缺，

以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八年十一月七

日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理

制度之對外專業或職務能力評估開考通告，現公佈准考人的最

後成績名單如下：

及格的投考人：

名次  姓名 最後成績

 1.º 李桂標 7444XXXX .................................. 70.13

 2.º 黃德潮 5160XXXX .................................. 68.37

 3.º 馬雄杰 1415XXXX .................................. 66.57

 4.º 鄧榮昌 5105XXXX .................................. 65.58

 5.º 黎嘉豪 5186XXXX .................................. 63.22

 6.º 趙振強 5123XXXX .................................. 61.90

 7.º 徐嘉俊 5107XXXX .................................. 61.59

 8.º 冼嘉文 1269XXXX .................................. 61.55

 9.º 容啓亮 5161XXXX .................................. 61.46

10.º 劉家祥 5136XXXX .................................. 61.18

11.º 吳志隆 7362XXXX .................................. 60.66

12.º 曾文安 1327XXXX .................................. 60.14

13.º 周俊宏 5202XXXX .................................. 58.77

根據現行第14/2016號行政法規第三十六條的規定，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。

（經保安司司長於二零一九年八月二十一日的批示確認）

二零一九年七月二十九日於澳門保安部隊事務局
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典試委員會：

主席：處長 何志輝副消防總長

委員：處長 陳岸武

   首席高級技術員 曾慶松

（是項刊登費用為 $2,956.00）

（開考編號：01-AUX-2019）

統一管理制度──專業或職務能力評估開考

澳門保安部隊事務局第五職階勤雜人員（廚師範疇）

為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用的勤雜人

員職程第五職階勤雜人員（廚師範疇）三個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年一月十六日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度之對外專業

或職務能力評估開考通告，現公佈准考人的最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

 姓名  最後成績

1.º 1 詹國輝 5088XXXX ............................ 84.57

2.º 3 羅武 1529XXXX ............................ 78.97

3.º 2 林卓威 1289XXXX ............................ 60.77

根據現行第14/2016號行政法規第三十六條的規定，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。

（經保安司司長於二零一九年八月二十一日的批示確認）

二零一九年八月十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：消防區長 李俊華

委員：特級技術輔導員 黃洪光

 技術工人 駱雲光

（是項刊登費用為 $2,085.00）

O Júri:

Presidente: Ho Chi Fai, chefe-ajudante, chefe de divisão.

Vogais: Chan Ngon Mou, chefe de divisão; e

Chang Heng Chong, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 2 956,00)

(Concurso n.º 01-AUX-2019)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, na Direcção 

dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

para auxiliar, 5.º escalão, área de cozinheiro

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares 

vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de 

auxiliar, 5.º escalão, da carreira de auxiliar, área de cozinheiro, 

da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade do 

concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 16 de 

Janeiro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação 

 final

1.º 1 Chim Kuok Fai 5088XXXX ..........84,57

2.º 3 Luo Wu 1529XXXX ..........78,97

3.º 2 Lam Cheok Wai 1289XXXX ..........60,77

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, vigente, os candidatos podem interpor recurso 

para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo 

de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação 

da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Segurança, de 21 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 15 de Agosto de 2019.

O Júri:

Presidente: Lei Chon Wa, chefe do Corpo de Bombeiros.

Vogais: Vong Hung Kuong, adjunto-técnico especialista; e

Lok Van Kuong, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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公 告

第24/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一九年八月十二日的批示，澳門保安部

隊事務局為取得「客車、客貨車及狗籠車」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門幣壹佰元整）或於本局網

頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附

加之說明文件。

標書必須於二零一九年十月二十二日下午五時前遞交澳

門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》

及《承投規則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$415,000.00.00（澳門幣肆拾壹萬伍仟元整）之證明文件。該擔

保須以銀行擔保、現金、抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票

或澳門大西洋銀行支票遞交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行

支票方式，必須前往澳門大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後

將存款憑證交回澳門保安部隊事務局行政管理廳出納以換取正

式收據；倘屬銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約

束。

開標日期為二零一九年十月二十三日上午十時三十分，將在

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表

應出席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需

要時提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形

式於二零一九年九月十九日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦

事處。

二零一九年八月二十三日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

Anúncios

Concurso Público n.º 24/2019/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 

faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 

Secretário para a Segurança, de 12 de Agosto de 2019, se en-

contra aberto o concurso público para a aquisição de «Auto-

móveis de passageiros, automóveis mistos e automóveis com 

gaiolas para cães».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-

gos encontram-se disponíveis para consulta no Departamento 

de Administração da Direcção dos Serviços das Forças de 

Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, 

durante as horas de expediente, estando os interessados sujei-

tos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos, 

na importância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou 

podendo aceder à página electrónica destes Serviços para fazer 

o respectivo descarregamento gratuito (http://www.fsm.

gov.mo/dsfsm). Incumbem-se os concorrentes de verificar os 

eventuais esclarecimentos adicionais, dirigindo ao referido de-

partamento desta Direcção, com sede no endereço supracitado, 

ou navegando na página electrónica acima mencionada, desde 

a data da publicação do presente anúncio até à data limite da 

entrega de propostas do concurso público.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da Di-

recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até às 

17,00 horas do dia 22 de Outubro de 2019. Além da entrega dos 

documentos estipulados no respectivo programa do concurso e 

no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-

provativo da caução provisória prestada, no valor de $415 000,00 

(quatrocentas e quinze mil patacas). A respectiva caução deve ser 

prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem de cai-

xa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU), sendo os 

últimos dois em nome da DSFSM. Caso seja prestada em nume-

rário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concorrentes devem 

efectuar a prestação pertinente no BNU (sede) e depois devem 

apresentar à Tesouraria do Departamento de Administração des-

ta DSFSM o guia citado, para efeitos de levantamento do recibo 

oficial em causa. Caso seja prestada por garantia bancária, esta 

não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Servi-

ços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quar-

téis, Macau, às 10,30 horas do dia 23 de Outubro de 2019. Os con-

correntes ou os seus representantes legais deverão estar presentes 

ao acto público de abertura de propostas, a fim de esclarecer as 

eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues para o pre-

sente concurso ou apresentar reclamação quando necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-

terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 

solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 

DSFSM, até ao dia 19 de Setembro de 2019.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 23 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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第25/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長2019年8月22日的批示，澳門保安部隊事務

局為消防局西灣湖行動站更換中央空調系統進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門幣壹佰元整）或於本局網

頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附

加之說明文件。

為使各投標人對標的進行了解，本局將安排實地視察。各

投標人需於2019年9月11日中午12時前通知本局行政管理廳（電

話：87997352，傳真：87997340）出席視察的代表（不多於兩

名）姓名。

——視察時間：2019年9月12日上午10時30分

——集合地點：消防局西灣湖行動站

標書必須於2019年10月15日下午5時前遞交澳門保安部隊事

務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所

規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$90,000.00（澳門幣玖

萬元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、抬頭為「澳

門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞交，倘以現

金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往澳門大西洋銀行

（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門保安部隊事務局

行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔保，該擔保不得

附條件或受終止性期限約束。

開標日期為2019年10月16日上午10時30分，將在澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應出席開標

Concurso Público n.º 25/2019/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 

faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 

Secretário para a Segurança, de 22 de Agosto de 2019, se en-

contra aberto o concurso público para a renovação do sistema 

centralizado de ar-condicionado do Posto Operacional do Cor-

po de Bombeiros junto ao Lago Sai Van.

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-

gos encontram-se disponíveis para consulta no Departamento 

de Administração da Direcção dos Serviços das Forças de 

Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, 

durante as horas de expediente, estando os interessados sujei-

tos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos, na 

importância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou po-

dendo aceder à página electrónica destes Serviços para fazer o 

respectivo descarregamento gratuito (http://www.fsm.gov.

mo/dsfsm). Incumbem-se os concorrentes de verificar os even-

tuais esclarecimentos adicionais, dirigindo ao referido depar-

tamento desta Direcção, com sede no endereço supracitado, 

ou navegando na página electrónica acima mencionada, desde 

a data da publicação do presente anúncio até à data limite da 

entrega de propostas do concurso público.

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem as tare-

fas objecto do concurso, esta DSFSM vai organizar uma sessão 

de observação do local. Os concorrentes devem informar o De-

partamento de Administração desta Direcção de Serviços dos 

nomes dos representantes (dois representantes no máximo), 

através do n.º de telefone 8799 7352 ou n.º de fax 8799 7340, até 

às 12,00 horas do dia 11 de Setembro de 2019.

Data e hora de início da sessão de observação: às 10,30 horas 

do dia 12 de Setembro de 2019.

Local de concentração: Posto Operacional do Corpo de 

Bombeiros junto ao Lago Sai Van.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 

às 17,00 horas do dia 15 de Outubro de 2019. Além da entrega 

dos documentos estipulados no respectivo programa do con-

curso e no caderno de encargos, deve ser apresentado o docu-

mento comprovativo da caução provisória prestada, no valor 

de $90 000,00 (noventa mil patacas). A respectiva caução deve 

ser prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem 

de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU), 

sendo os últimos dois em nome da DSFSM. Caso seja prestada 

em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concor-

rentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU (sede) 

e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamento de 

Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de 

levantamento do recibo oficial em causa. Caso seja prestada 

por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou 

termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos 

Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada 

dos Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 16 de Outubro de 

2019. Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão 

estar presentes ao acto público de abertura de propostas, a fim 

de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
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會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要時提出聲

明異議。

所有對本公開招標之技術條款要求的查詢，必須以書面形

式於2019年9月18日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事處。

二零一九年八月二十三日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $3,114.00）

按照第13/2002號行政法規“規範澳門保安部隊保安學員培

訓課程的錄取及修讀制度”第二十三條第六款之規定，有關第

二十八屆澳門保安部隊保安學員培訓課程准考人最後排名名單

將於二零一九年九月四日張貼在兵營斜巷之澳門保安部隊事務

局通告欄及上載於澳門保安部隊網頁（www.fsm.gov.mo/cf i）

內。

二零一九年八月二十六日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $748.00）

通 告

（開考編號：05-TS-2019）

按照二零一九年八月十二日保安司司長批示，並根據經第

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，澳門保安部隊事務局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員

職程第一職階二等高級技術員（機械範疇）一個職缺，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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任機械範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação 

quando necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos técnicos do 

presente concurso público devem ser solicitados por escrito e 

apresentados à Secretaria-Geral desta DSFSM, até ao dia 18 

de Setembro de 2019.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 23 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 3 114,00)

Nos termos do n.º 6 do artigo 23.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 13/2002 que regulamenta o regime de admissão 

e frequência do Curso de Formação de Instruendos das For-

ças de Segurança de Macau, a lista de ordenação final ao 28.º 

Curso de Formação de Instruendos das FSM será afixada no 

expositor da Direcção dos Serviços das FSM, sita na Calçada 

dos Quartéis, no dia 4 de Setembro de 2019, e disponibilizadas 

na página electrónica das FSM (www.fsm.gov.mo/cfi/pdefault.

aspx).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 26 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 748,00)

Aviso

(Concurso n.º 05-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-

rio para a Segurança, de 12 de Agosto de 2019, e nos termos 

definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

duzidas 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 Trabalho nos 

Serviços Públicos», se acha aberto o concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 

vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de mecânica, em regime de contrato 

administrativo de provimento da Direcção dos Serviços das 

Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a verificar-se 

nestes Serviços, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior da área de me-

cânica.
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本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有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，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

具備有關機械設備及設施的專業知識，能獨立自主及盡責

地處理部門關於上指範疇之事務，尤其是對車輛、空調系統及工

具器械設備等的應用技術及相關管理方面，配合並利用有效的

一般及專業的方法及程序，進行諮詢、甄選、分析研究、構思及

推行計劃和撰寫評估意見書，旨在協助上級處理機械範疇的工

作事宜。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有機械範疇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，並符

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，以及

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，或第

23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Características do conteúdo funcional

O técnico superior exerce funções consultivas, de investiga-

ção, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos 

científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, exe-

cutadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista 

informar a decisão superior, requerendo uma especialização 

e formação básica de nível de licenciatura ou equiparada, ou 

mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-

tudos integrados que não confira grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

O técnico superior deve assegurar com autonomia e respon-

sabilidade os assuntos da área supracitada a que os serviços 

incumbem, tendo em vista apoiar os superiores no tratamento 

das acções da área de mecânica, requerendo os conhecimen-

tos profissionais sobre instalações e equipamentos mecânicos, 

nomeadamente no que concerne à tecnologia aplicada e gestão 

em máteria de veículos, sistema de ar condicionado, ferramen-

tas, aparelhos e equipamentos, entre os outros, em articulação 

com o aproveitamento dos eficazes métodos e processos gerais 

e profissionais, para realização de consulta, selecção, análise e 

estudo, concepção, promoção de planeamento e elaboração de 

pareceres de avaliação.

4. 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 «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.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos». 

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do pra-

zo da apresentação de candidaturas, possuam licenciatura ou 

equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda a 

um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, na área de mecânica ou homóloga, e satisfaçam os de-

mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 

nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residen-

te permanente da Região Administrativa Especial de Macau, 

maioridade, capacidade profissional, aptidão física e mental, 

e se encontrem nas situações indicadas no n.º 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 as alterações introduzidas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º 

do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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7. 報考方式及期限

7.1 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；

7.2 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。

7.2.1 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

考人本人或由他人（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，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局提交。

7.2.2 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《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。

8. 報考須提交的文件

8.1 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（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 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.

7.2 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.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 

deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-

de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-

turas e no 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), na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 

Macau, sita na Calçada dos Quartéis — Macau.

7.2.2 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 «Conta 

única de acesso comum aos serviços públicos da Região Admi-

nistrativa Especial de Macau»), dentro do prazo de apresenta-

ção de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-

sentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente preenchida e assinada, devendo a mesma ser acompa-

nhada de cópia dos documentos comprovativos do menciona-

do.

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-

tar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.
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如第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

8.3 第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1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，否則被除名。

8.5 上指的《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印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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。

11. 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。

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, 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 de candidatura.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) 

do ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição 

em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção 

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos 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 experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar. 

11. 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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12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及澳門保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各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》，張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局通

告欄，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及澳門

保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務

局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

澳門保安部隊網頁http://www.fsm.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/及澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. 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.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no expositor 

da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas na 

página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 

como na página electrónica das Forças de Segurança de Ma-

cau, em http://www.fsm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 

de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no ex-

positor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 

Macau, sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibili-

zados na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.

mo/, bem como na página electrónica das Forças de Segurança 

de Macau, em http://www.fsm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no expositor 

da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas 

na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.

mo/, bem como na página electrónica das Forças de Segurança 

de Macau, em http://www.fsm.gov.mo/, sendo 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 das Forças 

de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo/.

15. Programa da prova

15.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China»;

15.2 «Código do Procedimento Administrativo», aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;
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15.3 經第18/2018 號法律修改及經十二月二十八日第62/98/

M號法令修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門

公共行政工作人員通則》；

15.4 經第4/2017 號法律修改的第14/2009號法律─—《公務

人員職程制度》；

15.5 經第29/2018號行政法規修改的第9/2002號行政法規

─—《澳門保安部隊事務局的組織與運作》；

15.6 五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修

改的十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨

及勞務之開支制度；

15.7 七月六日第63/85/M號法令——有關規定購置物品及取

得服務之程序；

15.8 十一月八日第74/99/M號法令核准的公共工程承攬合同

之法律制度；

15.9 有關汽車之機械、電機及空調等汽車工程範疇的知

識；

15.10 有關機械範疇的建議書、報告書、技術意見書等；

15.11 社會時事常識。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 何志輝副消防總長

正選委員：首席高級技術員 曾慶松

     顧問高級技術員 何嘉慧

15.3 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 

de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

15.4 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017 — «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos»;

15.5 Regulamento Administrativo n.º 9/2002, com as alterações 

introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2018 — 

«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços das 

Forças de Segurança de Macau»;

15.6 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, e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regi-

me das despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

15.7 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-

cesso de aquisição de bens e serviços;

15.8 Regime Jurídico do Contrato das Empreitadas de Obras 

Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de No-

vembro;

15.9 Conhecimentos relativos à área de engenharia automó-

vel, designadamente nas vertentes mecânicas, electrotécnicas e 

de ar condicionado;

15.10 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-

nicos da área de mecânica;

15.11 Conhecimentos gerais relativos às actualidades da so-

ciedade.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação constante do programa da prova 

definido pelo presente aviso (na sua versão original, sem qual-

quer nota ou registo pessoal e sem anotações).

16. 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», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 

da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-

zidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. 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».

18. Composição do júri

Presidente: Ho Chi Fai, chefe-ajudante do Corpo de Bom-

beiros, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chang Heng Chong, técnico superior prin-

cipal; e 

Ho Ka Wai, técnica superior assessora.
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候補委員：顧問高級技術員 李雲海

     顧問高級技術員 劉健敏

二零一九年八月二十六日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $14,100.00）

懲 教 管 理 局

通 告

按照二零一八年十月二十二日保安司司長作出的批示，並根

據現行第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》、現行第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，懲教管理局進行統

一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同

制度填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員（社會工作

範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

（開考編號：2019/I11/AP/TS）

1. 開考類別及有效期

1.1. 本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開

考，旨在對擔任社會工作範疇高級技術員所需的特定勝任力進

行評估。

1.2. 本開考有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計，

旨在填補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有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，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行社會工作範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

Vogais suplentes: Lei Wan Hoi, técnica superior assessora; e

Lau Kin Man Cecilia, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 26 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 14 100,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 

para a Segurança, de 22 de Outubro de 2018, e nos termos 

definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», vigente, na Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 

vigente, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de ava-

liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 

lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-

to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 

técnico superior, área de serviço social, da Direcção dos Servi-

ços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-

ção de Serviços até ao termo da validade do concurso (Concurso 

n.º: 2019/I11/AP/TS):

1. Tipo de concurso e validade

1.1. Trata-se de concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-

mizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 

de serviço social.

1.2. A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de serviço social, tendo em vista a 

fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-

niões para análise de projectos ou programas; participação na 
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其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提

出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為現行第14/2009號法律

《公務人員職程制度》附件一表二所載第六級別的430點，並享

有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用形式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年九月二十四日前），具有社

會工作學或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士學位

的連讀碩士學位或連讀博士學位；並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，以及符合現行第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，或第23/2017號行政法規（修改第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》）第二條第一款規定的人士，

均可報考。

7. 報考方式及期限：

7.1. 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（即二零一九年九月五日至

九月二十四日）。

7.2. 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》

（格式二），並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 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》（格式

二）須由投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內

的辦公時間，親身遞交到澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之

懲教管理局服務諮詢中心（中心的辦公時間為：星期一至星期

concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 

adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-

tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 

exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 

de outros trabalhadores.

4. 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 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», vigente, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, em serviço social, que satisfaçam os demais 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, até ao termo 

do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 24 de 

Setembro de 2019) e se encontrem nas situações indicadas no 

n.º 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», vigente, ou no n.º 1 do 

artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (alteração 

ao Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos»).

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. 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 de Setembro a 24 de Setembro de 2019);

7.2. 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» (modelo 2), 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 candidaturas.

7.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2), assinada pelo 

candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 

por outrem (sem necessidade de procuração), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas e no horário de expediente no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau (horas de 

expediente do Centro: segunda a quinta-feira, das 9,00 às 17,45 
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四上午九時至下午五時四十五分及星期五上午九時至下午五時

三十分，中午不休息）。

7.2.2. 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《專

業或職務能力評估開考報名表》（格式二）電子表格。

7.3. 電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件﹕

8.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）第7.2.點所指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格

式二）；

b）有效的身份證明文件副本；

c）本通告第6.點所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相

關的曾修讀科目證明，以助審查開考的准考資格）；

d）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》（格式四），須附同相關的證明文件副本。

8.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1.點a）、b）、c）和d）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

如第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄，已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作

出聲明。

8.3. 第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

8.4. 如投考人無提交第8.1.點b）、c）和d）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，否則被除名。

8.5. 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格式二）

及《開考履歷表》（格式四）可從印務局網頁下載或到印務局購

買。

horas, e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas, sem intervalo nas 

horas de almoço).

7.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» (modelo 2) em formulário electrónico dispo-

nibilizado através da plataforma de serviço electrónico para 

apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformiza-

da (o acesso à plataforma pode ser feito através da página elec-

trónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação para 

telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 

dentro do prazo de apresentação de candidaturas.

7.3. A apresentação de candidaturas em suporte electrónico 

ou em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Candidatos não vinculados à função pública:

a) «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Com-

petências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2) referida no 

ponto 7.2.;

b) Cópia do documento de identificação válido;

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no ponto 6. do presente aviso (pode ser 

acompanhada de documentos comprovativos das disciplinas do 

curso para efeitos de aferição da habilitação do candidato para 

a admissão ao concurso);

d) «Nota Curricular para Concurso» (modelo 4), em formu-

lário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 

devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de 

cópias dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2. Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1. 

e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-

tencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-

sados da apresentação dos documentos comprovativos e do 

registo biográfico referidos nas alíneas b), c) e d) do ponto 8.1.,  

se os mesmos já se encontrem arquivados nos respectivos pro-

cessos individuais, devendo, ser declarado tal facto na apresen-

tação da candidatura.

8.3. As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. podem ser simples ou auten-

ticadas.

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. 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.

8.5. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 

em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» (modelo 2) e «Nota Curricular para Concurso» 

(modelo 4) podem ser descarregados na página electrónica da 

Imprensa Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15497

8.6. 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文

作答。

8.7. 如投考人於報考時所提交的第8.1.點b）、c）和d）項所

指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任用卷宗所需

文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為3小時），具

淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試，具淘汰性質；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名，但屬現行

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十一條第十一款規定者除外。

10. 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

職務的能力。

11. 評分制度

11.1. 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

11.2. 在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均被

淘汰。

12.最後成績

最後成績是在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%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按現行第14/2016號行政法規《公務人

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 

a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 
b), c) e d) do ponto 8.1., deve entregar os originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo para a 

entrega dos documentos necessários à instrução do processo 

de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-

rácter eliminatório;

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automa-

ticamente excluído, salvo se encontrar em situação indicada no 

n.º 11 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», vigente.

10. Objectivos dos métodos 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 as 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 desempe-

nho, a qualificação e experiências profissionais, os trabalhos 

realizados e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-

lecção são classificados de 0 a 100.

11.2. Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 

eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação 

inferior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. 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 
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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。

14. 公佈名單、公告及通告

14.1. 臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

八樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門

特別行政區公報》。

14.2. 各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》，張貼於澳門南灣大馬路中華廣場八

樓A座之懲教管理局服務諮詢中心，並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/。

14.3. 各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

八樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.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。

14.4. 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/及懲教

管理局網頁http://www.dsc.gov.mo/。

15. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

15.1. 法律知識：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）第27/2015號行政法規——《懲教管理局的組織及運

作》；

d）第31/2015號行政法規——《懲教基金制度》；

e）十二月五日第60/94/M號法令——核准澳門獄警隊伍之

紀律制度；

f）七月二十五日第40/94/M號法令——核准剝奪自由處分之

執行制度；

g）一月三十一日第8/G M/96號批示——核准路環監獄規

章；

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», vigente.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

14.1. As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro 

de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Cor-

reccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 

andar «A», Macau, e disponibilizadas na página electrónica 

dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 

electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/, sendo publica-

dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-

mas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

14.2. Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos 

métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, que serão afixados 

no Centro de Atendimento e Informação da Direcção dos Ser-

viços Correccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China 

Plaza, 8.º andar «A», Macau, e disponibilizados na página elec-

trónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na 

página electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/.

14.3. As listas classificativas intermédias são afixadas no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e dispo-

nibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.

safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSC, em 

http://www.dsc.gov.mo/, sendo 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.

14.4. A lista classificativa final após homologação é publica-

da 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 

DSC, em http://www.dsc.gov.mo/.

15. Programa das provas

O programa das provas compreende:

15.1. Conhecimento da legislação e instruções:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

c) Regulamento Administrativo n.º 27/2015 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais;

d) Regulamento Administrativo n.º 31/2015 — Regime do 

Fundo Correccional;

e) Decreto-Lei n.º 60/94/M, de 5 de Dezembro — Aprova o 

Regime Disciplinar do Corpo de Guardas Prisionais de Macau;

f) Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho — Aprova o Regime 

de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;

g) Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro — Aprova o 

Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane;
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h）第2/2007號法律——《違法青少年教育監管制度》；

i）十一月二十二日第86/99/M號法令——規範在徒刑及收容

保安處分之執行及其效果方面之司法介入制度；

j）十二月十七日第113/99/M號法令——核准葡萄牙政府與

澳門政府締結之《關於轉移被判刑者之協定》；

k）第24/2001號行政長官公告——有關葡萄牙政府與澳門

政府於一九九九年十二月七日在里斯本締結的《關於轉移被判

刑者之協定》繼續在澳門特別行政區適用；

l）第13/2005號行政長官公告——公佈《澳門特別行政區政

府與香港特別行政區政府關於移交被判刑人的安排》；

m）第4/2018號行政長官公告——命令公佈二零一七年十二

月十五日在澳門簽訂的《中華人民共和國澳門特別行政區與蒙古

國關於移交被判刑人的協定》；

n）第39/2018號行政長官公告——命令公佈二零一八年六月

一日在澳門簽訂的《中華人民共和國澳門特別行政區與尼日利亞

聯邦共和國關於移交被判刑人的協定》；

o）《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰

公約》；

p）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

q）現行第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

r）現行第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津

貼制度》；

s）第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》；

t）第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

u）第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度》；

v）第11/2007號行政法規——《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

w）現行第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

x）第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

h) Lei n.º 2/2007 — Regime Tutelar Educativo dos Jovens 

Infractores;

i) Decreto-Lei n.º 86/99/M, de 22 de Novembro — Regula 

o regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de 

prisão e da medida de segurança de internamento e respectivos 

efeitos;

j) Decreto-Lei n.º 113/99/M, de 17 de Dezembro — Aprova 

o Acordo entre o Governo de Portugal e o Governo de Macau 

sobre a «Transferência de Pessoas Condenadas»;

k) Aviso do Chefe do Executivo n.º 24/2001 — Respeitante à 

continuação da aplicação na Região Administrativa Especial 

de Macau do Acordo sobre a Transferência de Pessoas Conde-

nadas, concluído entre o Governo de Portugal e o Governo de 

Macau, em Lisboa, em 7 de Dezembro de 1999;

l) Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005 — Manda pu-

blicar o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau e o Governo da Região Administrativa 

Especial de Hong Kong sobre a Transferência de Pessoas Con-

denadas»;

m) Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2018 — Manda pu-

blicar o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau da República Popular da China e a Mon-

gólia sobre a Transferência de Pessoas Condenadas», feito em 

Macau, em 15 de Dezembro de 2017;

n) Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Manda publi-

car o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa Es-

pecial de Macau da República Popular da China e a República 

Federal da Nigéria sobre a Transferência de Pessoas Condena-

das», feito em Macau, em 1 de Junho de 2018;

o) Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamen-

tos Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

p) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

q) Lei n.º 14/2009 vigente — Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos;

r) Lei n.º 2/2011 vigente — Regime do prémio de antiguidade 

e dos subsídios de residência e de família;

s) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

t) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-

penho dos trabalhadores da Administração Pública;

u) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 

de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-

ção Pública;

v) Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 

prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 

serviços públicos;

w) Lei n.º 8/2006 vigente — Regime de Previdência dos Tra-

balhadores dos Serviços Públicos;

x) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais.
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15.2. 社會工作範疇的專業知識；

15.3. 2017年至2019年財政年度施政方針（保安範疇之懲教

領域篇章）；

15.4. 撰寫有關社會工作範疇的建議書及報告書等公文；

15.5. 社會時事、常識、溝通能力及技巧。

知識考試時，投考人僅可參閱本通告第15.1.點所定考試範

圍內的法例（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註

釋），不得參閱任何其他的資料或文件，以及不可使用電子設

備。

16. 適用法例

本開考受現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及現行第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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：少年感化院院長 余珮琳

正選委員：顧問高級技術員 楊登山（職務主管）

  一等高級技術員 李節球

候補委員：顧問高級技術員 鍾惠平

  顧問高級技術員 陳艷梅

二零一九年八月二十三日於懲教管理局

代局長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $16,536.00）

按照二零一八年十月二十二日保安司司長作出的批示，並根

據現行第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》、現行第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，懲教管理局進行統一

管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制

15.2. Conhecimentos profissionais da área de serviço social;

15.3. Linhas de Acção Governativa para os anos financeiros 

de 2017 a 2019 (Capítulo sobre o âmbito correccional da Área 

de Segurança);

15.4. Elaboração de proposta e relatório, ofícios em relação à 

área de serviço social.

15.5. Assuntos de actualidade, conhecimentos gerais, capaci-

dade e técnica de comunicação.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos a consulta de legislação e instruções referidas no ponto 

15.1. do respectivo programa do aviso (na sua versão original, 

sem anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal), 

não sendo permitida a consulta de quaisquer outros dados ou 

documentos, bem como a utilização de aparelhos electrónicos 

durante a prova.

16. 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», da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», vigentes.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para este 

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».

18. Composição do júri

Presidente: Yu Pui Lam Ada, directora do Instituto de 

Menores.

Vogais efectivos: Ieong Tang San, técnico superior assessor 

(chefia funcional); e

Lei Chit Kao, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chong Wai Peng, técnica superior asses-

sora; e

Chan In Mui, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Agosto de 

2019.

A Directora dos Serviços, substituta,  Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 16 536,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-

rio para a Segurança, de 22 de Outubro de 2018, e nos termos 

definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos» vigente, na Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos» vigente, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
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度填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員（心理學範疇）

一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。（開考

編號：2019/I10/AP/TS）

1. 開考類別及有效期

1.1 本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開

考，旨在對擔任心理學範疇高級技術員所需的特定勝任力進行

評估。

1.2 本開考有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計，

旨在填補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有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，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行心理學範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提

供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其

實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提出

解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為現行第14/2009號法律

《公務人員職程制度》附件一表二所載第六級別的430點，並享

有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用形式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前(2019年09月24日前)，具有心理學或

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

balho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o 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 provi-

mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de psicologia, da Direcção dos Servi-

ços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-

ção de Serviços até ao termo da validade do concurso (Concurso 

n.º: 2019/I10/AP/TS):

1. Tipo de concurso e validade 

1.1 Trata-se de concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-

mizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área de 

psicologia. 

1.2 A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natu-

reza científico-técnica na área de psicologia, tendo em vista a 

fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-

niões para análise de projectos ou programas; participação na 

concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 

adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-

tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 

exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 

de outros trabalhadores.

4. 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 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», vigente, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de li-
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學位或連讀博士學位；並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，以及符合現行第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，或第

23/2017號行政法規（修改第14/2016 號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》）第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限：

7.1 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（即2019年09月05日至09月24

日）。

7.2 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》（格

式二），並附同報考要件的證明文件。

7.2.1 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》（格式

二）須由投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內

的辦公時間，親身遞交到澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之

懲教管理局服務諮詢中心（中心的辦公時間為：星期一至星期四

上午9時至下午5時45分及星期五上午9時至下午5時30分，中午

不休息）。

7.2.2  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《專

業或職務能力評估開考報名表》（格式二）電子表格。

7.3 電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件﹕

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）第7.2.點所指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格

式二）；

cenciatura, em psicologia, que satisfaçam os demais 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, até ao termo 

do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 24 de 

Setembro de 2019) e se encontrem nas situações indicadas no 

n.º 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», vigente, ou no n.º 1 do 

artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (alteração 

ao Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos»).

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 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 de Setembro a 24 de Setembro de 2019);

7.2 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» (modelo 2), 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 candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2), assinada pelo 

candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 

por outrem (sem necessidade de procuração), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas e no horário de expediente no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau (horas de 

expediente do Centro: segunda a quinta-feira, das 9,00 às 17,45 

horas, e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas, sem intervalo nas 

horas de almoço).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» (modelo 2) em formulário electrónico dispo-

nibilizado através da plataforma de serviço electrónico para 

apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformiza-

da (o acesso à plataforma pode ser feito através da página elec-

trónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação para 

telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 

dentro do prazo de apresentação de candidaturas.

7.3 A apresentação de candidaturas em suporte electrónico 

ou em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura 

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Com-

petências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2) referida no 

ponto 7.2.; 
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b）有效的身份證明文件副本；

c）本通告第6.點所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相

關的曾修讀科目證明，以助審查開考的准考資格）；

d）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》（格式四），須附同相關的證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1.點a）、b）、c）和d）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

如第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄，已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作

出聲明。

8.3 第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1.點b）、c）和d）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，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格式二）

及《開考履歷表》（格式四）可從印務局網頁下載或到印務局購

買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1.點b）、c）和d）項所指

的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任用卷宗所需文

件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為3小時），具

淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試，具淘汰性質；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名，但屬現行

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十一條第十一款規定者除外。

b) Cópia do documento de identificação válido; 

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no ponto 6. do presente aviso (pode ser 

acompanhada de documentos comprovativos das disciplinas do 

curso para efeitos de aferição da habilitação do candidato para 

a admissão ao concurso);

d) «Nota Curricular para Concurso» (modelo 4), em formulá-

rio aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 

devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de 

cópias dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1. 

e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-

tencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos comprovativos e do regis-

to biográfico referidos nas alíneas b), c) e d) do ponto 8.1., se os 

mesmos já se encontrem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo, ser declarado tal facto na apresentação 

da candidatura.

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. podem ser simples ou autentica-

das.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. 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.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-

cionais» (modelo 2) e «Nota Curricular para Concurso» (modelo 

4) podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 

Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 

b), c) e d) do ponto 8.1., deve entregar os originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo para a 

entrega dos documentos necessários à instrução do processo 

de provimento.

9. Métodos de selecção 

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório; 

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-

rácter eliminatório;

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído, salvo se encontrar em situação indi-

cada no n.º 11 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» vigente.
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10. 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

職務的能力。

11. 評分制度

11.1 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

11.2 在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均被淘

汰。

12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按現行第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。

14. 公佈名單、公告及通告

14.1 臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

八樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門

特別行政區公報》。

14.2 各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》，張貼於澳門南灣大馬路中華廣場八

樓A座之懲教管理局服務諮詢中心，並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/。

10. Objectivos dos métodos 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 as 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 experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-

lecção são classificados de 0 a 100. 

11.2 Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 

eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação 

inferior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma: 

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. 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» vigente.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

14.1 As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro 

de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Cor-

reccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 

andar «A», Macau, e disponibilizadas na página electrónica 

dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 

electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/, sendo publica-

dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-

mas se encontram afixadas e podem ser consultadas. 

14.2 Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos mé-

todos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que será afixado no Centro 

de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Cor-

reccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 

andar «A», Macau, e disponibilizados na página electrónica 

dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 

electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/. 
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14.3 各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場八

樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.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。

14.4 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/及懲教

管理局網頁http://www.dsc.gov.mo/。

15. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

15.1 法律知識：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）第27/2015號行政法規——《懲教管理局的組織及運作》；

d）第31/2015號行政法規——《懲教基金制度》；

e）十二月五日第60/94/M號法令——核准澳門獄警隊伍之

紀律制度；

f）七月二十五日第40/94/M號法令——核准剝奪自由處分之

執行制度；

g）一月三十一日第8/GM/96號批示——核准路環監獄規章；

h）第2/2007號法律——《違法青少年教育監管制度》；

i）十一月二十二日第86/99/M號法令——規範在徒刑及收容

保安處分之執行及其效果方面之司法介入制度；

j）十二月十七日第113/99/M 號法令——核准葡萄牙政府與

澳門政府締結之《關於轉移被判刑者之協定》；

k）第24/2001號行政長官公告——有關葡萄牙政府與澳門

政府於一九九九年十二月七日在里斯本締結的《關於轉移被判

刑者之協定》繼續在澳門特別行政區適用；

l）第13/2005號行政長官公告——公佈《澳門特別行政區政

府與香港特別行政區政府關於移交被判刑人的安排》；

14.3 As listas classificativas intermédias são afixadas no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e dispo-

nibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.

safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSC, em 

http://www.dsc.gov.mo/, sendo 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. 

14.4 A lista classificativa final após homologação é publica-

da 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 

DSC, em http://www.dsc.gov.mo/. 

15. Programa das provas

O programa das provas compreende:

15.1 Conhecimento da legislação e instruções: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China; 

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

c) Regulamento Administrativo n.º 27/2015 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais;

d) Regulamento Administrativo n.º 31/2015 — Regime do 

Fundo Correccional;

e) Decreto-Lei n.º 60/94/M, de 5 de Dezembro — Aprova o 

Regime Disciplinar do Corpo de Guardas Prisionais de Ma-

cau;

f) Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho — Aprova o Re-

gime de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;

g) Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro — Aprova o Re-

gulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane;

h) Lei n.º 2/2007 — Regime Tutelar Educativo dos Jovens 

Infractores;

i) Decreto-Lei n.º 86/99/M, de 22 de Novembro — Regula 

o regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de 

prisão e da medida de segurança de internamento e respectivos 

efeitos;

j) Decreto-Lei n.º 113/99/M, de 17 de Dezembro — Aprova 

o Acordo entre o Governo de Portugal e o Governo de Macau 

sobre a «Transferência de Pessoas Condenadas»;

k) Aviso do Chefe do Executivo n.º 24/2001 — Respeitante à 

continuação da aplicação na Região Administrativa Especial 

de Macau do Acordo sobre a Transferência de Pessoas Conde-

nadas, concluído entre o Governo de Portugal e o Governo de 

Macau, em Lisboa, em 7 de Dezembro de 1999;

l) Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005 — Manda pu-

blicar o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau e o Governo da Região Administrativa 

Especial de Hong Kong sobre a Transferência de Pessoas Con-

denadas»;
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m）第4/2018號行政長官公告——命令公佈二零一七年十二

月十五日在澳門簽訂的《中華人民共和國澳門特別行政區與蒙古

國關於移交被判刑人的協定》；

n）第39/2018號行政長官公告——命令公佈二零一八年六月

一日在澳門簽訂的《中華人民共和國澳門特別行政區與尼日利亞

聯邦共和國關於移交被判刑人的協定》；

o）《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰

公約》；

p）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

q）現行第14/2009號法律──《公務人員職程制度》；

r）現行第14/2016號行政法規──《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》；

s）第12/2015號法律──《公共部門勞動合同制度》；

t）第8/2005號法律──《個人資料保護法》；

15.2 心理學範疇的專業知識；

15.3 2017年至2019年財政年度施政方針（保安範疇之懲教

領域篇章）；

15.4 撰寫有關心理學範疇的建議書及報告書等公文；

15.5 社會時事、常識、溝通能力及技巧。

知識考試時，投考人僅可參閱本通告第15.1.點所定考試範

圍內的法例（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註

釋），不得參閱任何其他的資料或文件，以及不可使用電子設

備。

16. 適用法例

本開考受現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及現行第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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

m) Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2018 — Manda pu-

blicar o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau da República Popular da China e a Mon-

gólia sobre a Transferência de Pessoas Condenadas», feito em 

Macau, em 15 de Dezembro de 2017; 

n) Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Manda publi-

car o «Acordo entre o Governo da Região Administrativa Es-

pecial de Macau da República Popular da China e a República 

Federal da Nigéria sobre a Transferência de Pessoas Condena-

das», feito em Macau, em 1 de Junho de 2018;

o) Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamen-

tos Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

p) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

q) Lei n.º 14/2009, vigente — Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos; 

r) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente — Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos;

s) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

t) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

15.2 Conhecimentos profissionais da área de psicologia;

15.3 Linhas de Acção Governativa para os anos financeiros 

de 2017 a 2019 (Capítulo sobre o âmbito correccional da Área 

de Segurança);

15.4 Elaboração de proposta e relatório, ofícios em relação à 

área de psicologia.

15.5 Assuntos de actualidade, conhecimentos gerais, capaci-

dade e técnica de comunicação.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos a consulta de legislação e instruções referidas no ponto 

15.1. do respectivo programa do aviso (na sua versão original, 

sem anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal), 

não sendo permitida a consulta de quaisquer outros dados ou 

documentos, bem como a utilização de aparelhos electrónicos 

durante a prova.

16. 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», da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrati-

vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» vigentes. 

17. Observação 

Os dados que o candidato apresente servem apenas para este 

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».
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18. 典試委員會的組成

主席：少年感化院院長 余珮琳

正選委員：顧問高級技術員 鍾惠平

     一等高級技術員 林潔瀛

候補委員：顧問高級技術員 楊登山（職務主管）

     顧問高級技術員 鄭詩樂

二零一九年八月二十三日於懲教管理局

代局長 呂錦雲 

（是項刊登費用為 $16,183.00）

按照二零一八年十月二十二日保安司司長作出的批示，並根

據現行第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》、現行第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，懲教管理局進行統一

管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制

度填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇─

網絡基礎建設）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的職缺。（開考編號：2019/I09/AP/TS）

1. 開考類別及有效期

1.1. 本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開

考，旨在對擔任資訊（網絡基礎建設）範疇高級技術員所需的特

定勝任力進行評估。

1.2. 本開考有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計，

旨在填補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有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，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

18. Composição do júri 

Presidente: Yu Pui Lam Ada, directora do Instituto de Me-

nores. 

Vogais efectivos: Chong Wai Peng, técnica superior assessora; e 

Lam Kit Ieng, técnica superior de 1.ª classe. 

Vogais suplentes: Ieong Tang San, técnico superior assessor 

(chefia funcional); e 

Cheang Si Lok, técnico superior assessor.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Agosto de 

2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 16 183,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-

rio para a Segurança, de 22 de Outubro de 2018, e nos termos 

definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos» vigente, na Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos» vigente, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o 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 provi-

mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de informática — infraestruturas de 

redes, da Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que vie-

rem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da 

validade do concurso (Concurso n.º: 2019/I09/AP/TS):

1. Tipo de concurso e validade 

1.1. Trata-se de concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-

mizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 

de informática (infraestruturas de redes). 

1.2. A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.
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3. 職務內容

進行資訊（網絡基礎建設）範疇的科學技術研究並撰寫意

見書，為決策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構

思、撰寫計劃及其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和

數據的處理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人

員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為現行第14/2009號法律

《公務人員職程制度》附件一表二所載第六級別的430點，並享

有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用形式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡符合以下6.1.點或6.2.點的人士，均可報考：

6.1. 凡於報考期限屆滿前（二零一九年九月二十四日前），具

有資訊（網絡基礎建設）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學位或連讀博士學位；並符合現行法

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，以及符合現行

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，或第23/2017號行政法規（修改第14/2016 號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》）第二條第一款

規定的人士，均可報考。

6.2. 按照第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七十三條

第一款的規定，凡於該法律生效之日屬資訊技術員特別職程的人

員，只要於開考之日在資訊範疇技術員一般職程的特級技術員職

級服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低

於“滿意”的評語的人士亦可報考。

7. 報考方式及期限：

7.1. 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（即二零一九年九月五日至九月

二十四日）。

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de informática (infraestruturas de re-

des), tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; 

participação em reuniões para análise de projectos ou progra-

mas; participação na concepção, redacção e implementação 

de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos 

científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos 

e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; super-

visão ou coordenação de outros trabalhadores.

4. 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 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», vigente, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Os que reúnam os requisitos indicados nos pontos 6.1. ou 6.2., 

podem inscrever-se neste concurso: 

6.1. Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licen-

ciatura ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura, em informática (infraestruturas de redes), 

que satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho 

de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nome-

adamente: ser residente permanente da Região Administrativa 

Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-

dão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de 

candidaturas (até ao dia 24 de Setembro de 2019) e se encon-

trem nas situações indicadas no n.º 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», vigente, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017 (alteração ao Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»).

6.2. Em conformidade com o n.º 1 do ar t igo 73.º da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), os trabalhadores da Administração Pública 

integrados à data da entrada em vigor da mesma lei, na car-

reira especial de técnico de informática, desde que à data da 

abertura do concurso detenham 3 anos de serviço na categoria 

de especialista da carreira geral de técnico na área de infor-

mática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação de 

desempenho.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. 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 de Setembro a 24 de Setembro de 2019);
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7.2. 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》

（格式二），並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 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》（格式

二）須由投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內

的辦公時間，親身遞交到澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之

懲教管理局服務諮詢中心（中心的辦公時間為：星期一至星期

四上午九時至下午五時四十五分及星期五上午九時至下午五時

三十分，中午不休息）。

7.2.2. 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《專

業或職務能力評估開考報名表》（格式二）電子表格。

7.3. 電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件﹕

8.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）第7.2.點所指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格

式二）；

b）有效的身份證明文件副本；

c）本通告第6.點所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相

關的曾修讀科目證明，以助審查開考的准考資格）；

d）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》（格式四），須附同相關的證明文件副本。

8.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1.點a）、b）、c）和d）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

如第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件以及個人資料紀

7.2. 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» (modelo 2), 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 candidaturas.

7.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-

tências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2), assinada pelo 

candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 

por outrem (sem necessidade de procuração), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas e no horário de expediente no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau (horas de 

expediente do Centro: segunda a quinta-feira, das 9,00 às 17,45 

horas, e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas sem intervalo nas 

horas de almoço).

7.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» (modelo 2) em formulário electrónico dispo-

nibilizado através da plataforma de serviço electrónico para 

apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformiza-

da (o acesso à plataforma pode ser feito através da página elec-

trónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação para 

telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 

dentro do prazo de apresentação de candidaturas.

7.3. A apresentação de candidaturas em suporte electrónico 

ou em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura 

8.1. Candidatos não vinculados à função pública:

a) «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Com-

petências Profissionais ou Funcionais» (modelo 2) referida no 

ponto 7.2.; 

b) Cópia do documento de identificação válido; 

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no ponto 6. do presente aviso (pode ser 

acompanhada de documentos comprovativos das disciplinas do 

curso para efeitos de aferição da habilitação do candidato para 

a admissão ao concurso);

d) «Nota Curricular para Concurso» (modelo 4), em formulá-

rio aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 

devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de 

cópias dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2. Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1. 

e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-

tencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos comprovativos e do regis-
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錄，已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作

出聲明。

8.3. 第8.1.點b）、c）和d）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

8.4. 如投考人無提交第8.1.點b）、c）和d）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，否則被除名。

8.5. 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》（格式二）

及《開考履歷表》（格式四）可從印務局網頁下載或到印務局購

買。

8.6. 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文

作答。

8.7. 如投考人於報考時所提交的第8.1.點b）、c）和d）項所指

的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任用卷宗所需文

件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法──知識考試 （筆試，時間為3小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法──甄選面試，具淘汰性質；

c）第三項甄選方法──履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名，但屬現行

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十一條第十一款規定者除外。

10. 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

職務的能力。

11. 評分制度

11.1. 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

to biográfico referidos nas alíneas b), c) e d) do ponto 8.1., se os 

mesmos já se encontrem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo, ser declarado tal facto na apresentação 

da candidatura.

8.3. As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. podem ser simples ou autentica-

das.

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas b), c) e d) do ponto 8.1. 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.

8.5. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-

cionais» (modelo 2) e «Nota Curricular para Concurso» (modelo 

4) podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 

Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 

a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 

b), c) e d) do ponto 8.1., deve entregar os originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo para a 

entrega dos documentos necessários à instrução do processo 

de provimento.

9. Métodos de selecção 

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório; 

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-

rácter eliminatório;

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído, salvo se encontrar em situação indi-

cada no n.º 11 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» vigente.

10. Objectivos dos métodos 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 as 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 experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-

lecção são classificados de 0 a 100. 
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11.2. 在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均被

淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按現行第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。

14. 公佈名單、公告及通告

14.1. 臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

八樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門

特別行政區公報》。

14.2. 各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》，張貼於澳門南灣大馬路中華廣場八

樓A座之懲教管理局服務諮詢中心，並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.gov.

mo/。

14.3. 各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

八樓A座之懲教管理局服務諮詢中心並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及懲教管理局網頁http://www.dsc.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。

14.4. 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/及懲教

管理局網頁http://www.dsc.gov.mo/。

15. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

11.2. Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 

eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação 

inferior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma: 

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. 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» vigente.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

14.1. As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro 

de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Cor-

reccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 

andar «A», Macau, e disponibilizadas na página electrónica 

dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 

electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/, sendo publica-

dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-

mas se encontram afixadas e podem ser consultadas. 

14.2. Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos 

métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, que será afixado 

no Centro de Atendimento e Informação da Direcção dos Ser-

viços Correccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China 

Plaza, 8.º andar «A», Macau, e disponibilizados na página elec-

trónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na 

página electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/. 

14.3. As listas classificativas intermédias são afixadas no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 

da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e dispo-

nibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.

safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSC, em 

http://www.dsc.gov.mo/, sendo 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. 

14.4. A lista classificativa final após homologação é publica-

da 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 

DSC, em http://www.dsc.gov.mo/. 

15. Programa das provas

O programa das provas compreende:
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15.1. 法律知識：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第27/2015號行政法規 ——《懲教管理局的組織及運

作》；

c）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

d）第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

e）第11/2009號法律——《打擊電腦犯罪法》；

f）現行第39/GM/96號批示——訂定行政當局在資訊方面之

活動之若干協調機制；

15.2. 電子政務理論、發展趨勢的專業知識，包括雲端運算、

大數據、開放數據的應用、技術應用的發展；

15.3. 電腦及周邊設備的各種疑難排解方案的專業知識；

15.4. 數據中心和網絡系統構建及管理的專業知識，包括：

網絡系統及資訊設備的規劃、設計及管理；

15.5. 網絡硬件設備的規劃、設計及開發；防火牆、公 基

建；

15.6. 網絡協定和標準、互聯網的專業知識；

15.7. 伺服器系統、作業系統、應用軟件（包括：Wi ndows 

Server、MS SQL Server及VMware ESXi等）的專業知識、系統

的設計、規劃、效能調校、權限管理及保安；

15.8. 應用系統伺服器（例如A D S er ver、S h a rePo i nt 

Server、DNS Server及FTP等）管理的專業知識；

15.9. ISO 27001資訊安全及網絡保安；

15.10.  資訊項目規劃及管理的專業知識；

15.11.  與資訊科技相關的社會時事。

知識考試時，投考人僅可參閱本通告第15.1.點所定考試範

圍內的法例（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註

釋），不得參閱任何其他的資料或文件，以及不可使用電子設

備。

15.1. Conhecimento da legislação e instruções: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China; 

b) Regulamento Administrativo n.º 27/2015 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais; 

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

e) Lei n.º 11/2009 — Lei de combate à criminalidade infor-

mática;

f) Despacho n.º 39/GM/96, vigente — Define mecanismos de 

coordenação das actividades da Administração no domínio da 

informática;

15.2. Conhecimento profissional sobre tendências de desen-

volvimento do governo electrónico, incluindo computação em 

nuvem, megadados, aplicação de dados abertos e desenvolvi-

mento da técnica de aplicação;

15.3. Conhecimento profissional para resolução dos diversos 

problemas de funcionamento dos computadores e equipamen-

tos periféricos;

15.4. Conhecimento profissional na construção e gestão de 

centros de dados e sistemas de redes, incluindo planeamento, 

concepção e gestão de sistemas de redes e equipamentos infor-

máticos;  

15.5. Planeamento, concepção e desenvolvimento de equipa-

mento de hardware de redes; Firewall, PKI;

15.6. Conhecimento profissional de protocolos e padrões de 

redes, internet; 

15.7. Conhecimento profissional dos sistemas de servidor, 

sistemas operativos e softwares de aplicação (incluindo: Win-

dows Server, MS SQL Server, e VMware ESXi, entre outros), 

concepção, planeamento, ajustamento de eficiência, gestão de 

competência do sistema e segurança;

15.8. Conhecimento profissional sobre a gestão de servido-

res, gestão de sistemas de aplicação (por exemplo: AD Server, 

SharePoint Server, DNS Server, FTP, etc.);

15.9. ISO 27001 Segurança de informática e de network; 

15.10. Conhecimentos profissionais sobre o planeamento e 

gestão das acções informáticas;

15.11. Assuntos de actualidade sobre as tecnologias informá-

ticas. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conheci-

mentos a consulta de legislação e instruções referidas no ponto 

15.1. do respectivo programa do aviso (na sua versão original, 

sem anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal), 

não sendo permitida a consulta de quaisquer outros dados ou 

documentos, bem como a utilização de aparelhos electrónicos 

durante a prova.
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16. 適用法例

本開考受現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及現行第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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：組織及資訊處處長 吳寶雄

正選委員：顧問高級技術員 范秀衛（職務主管）

     顧問高級技術員 霍浩基（職務主管）

候補委員：顧問高級技術員 梁峻晞

     二等高級技術員 王巧清

二零一九年八月二十三日於懲教管理局

代局長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $15,436.00）

知識考試（筆試）

（開考編號：2019/I02/PQ&AP/TS）

懲教管理局通過進行統一管理制度之專業或職務能力評估

對外開考，填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員（公

共行政管理範疇）編制內四個職缺及以行政任用合同制度任用

兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。現通

知在確定名單中的准考人，知識考試（筆試）舉行的日期、時間

及地點。

日期 29/09/2019（星期日）

時間 10H00-13H00（3小時）

地點
嘉諾撒聖心中學（中文部）

禮堂 

地址 澳門美副將大馬路75號

16. 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», da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrati-

vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» vigentes. 

17. Observação 

Os dados que o candidato apresente servem apenas para este 

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».

18. Composição do júri: 

Presidente: Ung Pou Hong, chefe da Divisão de Organização 

e Informática. 

Vogais efectivos: Fan Sao Wai, técnico superior assessor 

(chefia funcional); e

Fok Hou Kei, técnico superior assessor (chefia funcional). 

Vogais suplentes: Leong Chon Hei, técnico superior assessor; e

 Wang Qiaoqing, técnica superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Agosto de 

2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 15 436,00)

(Concurso n.º 2019/I02/PQ&AP/TS)

Prova de conhecimentos (prova escrita)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de quatro lugares vagos 

do quadro, e dois lugares vagos, em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior, área de gestão e ad-

ministração pública, da Direcção dos Serviços Correccionais, 

e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na 

mesma carreira e área funcional, até ao termo da validade do 

concurso, informam-se os candidatos admitidos constantes da 

lista definitiva, da data, hora e local de realização da prova de 

conhecimentos (prova escrita).

Data 29/09/2019 (Domingo)

Hora 10,00-13,00 horas (duração de 3 horas)

Local
Colégio do Sagrado Coração de Jesus 

(Secção chinesa)

Salão de Cerimónia

Endereço Avenida do Coronel Mesquita, n.º 75, Macau



15514 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

參加知識考試（筆試）的准考人的其他重要資訊，於本通告

公佈於《澳門特別行政區公報》之日，張貼於澳門南灣大馬路

中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心。准考人可於辦公

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）到上述地點查閱，亦可在懲教管理局網

頁（http://www.dsc.gov.mo/）或行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十八日於懲教管理局

代局長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $2,368.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的藥劑師職程第一

職階一等藥劑師十八缺，經二零一九年二月二十七日第九期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開

考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 施珍珍 ..................................................................... 77.45

2.º 陳德賢 ..................................................................... 73.45

3.º 劉嘉明 ..................................................................... 69.75

4.º 鍾偉軍 ..................................................................... 67.75

5.º 李卓盈 ..................................................................... 65.45

6.º 黃耀俊 ..................................................................... 65.35

7.º 潘燕庭 ..................................................................... 65.05

8.º 林家蔓 ..................................................................... 63.95

9.º 徐婷婷 ..................................................................... 63.65

10.º 吳振豪 ..................................................................... 63.55

11.º 黃艷紅 ..................................................................... 63.45

12.º 黃思敏 ..................................................................... 61.45

13.º 黎惠正 ..................................................................... 61.25

14.º 黃文漢 ..................................................................... 59.60

15.º 姜葶蔚 ..................................................................... 59.55

16.º 孫偉 ......................................................................... 58.05

17.º 陳少薇 ..................................................................... 53.50

18.º 黃子傑 ..................................................................... 50.10

As demais informações para a realização da prova de co-

nhecimentos (prova escrita), bem como outras informações 

de interesse dos candidatos, serão afixadas, no mesmo dia da 

publicação do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM, no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito em Ma-

cau, na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», 

podendo ser consultadas 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), bem como nas páginas elec-

trónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://

www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Agosto de 

2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 

condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 

de dezoito lugares de farmacêutico de 1.ª classe, 1.º escalão, 

da carreira de farmacêutico, 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 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 

2019:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Si Chan Chan ...............................................................77,45

2.º Chan Tak In .................................................................73,45

3.º Lao Ka Meng ...............................................................69,75

4.º Chong Wai Kuan .........................................................67,75

5.º Lei Cheok Ieng ............................................................65,45

6.º Vong Io Chon ...............................................................65,35

7.º Pun In Teng ..................................................................65,05

8.º Lam Ka Man ................................................................63,95

9.º Choi Teng Teng ............................................................63,65

10.º Ung Chan Hou .............................................................63,55

11.º Wong Im Hong ............................................................63,45

12.º Wong Si Man ................................................................61,45

13.º Lai Wai Cheng .............................................................61,25

14.º Wong Man Hon ...........................................................59,60

15.º Keong Teng Wai ..........................................................59,55

16.º Sun Wai .........................................................................58,05

17.º Chan Sio Mei................................................................53,50

18.º Wong Chi Kit ...............................................................50,10
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Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos 

podem interpor recurso da presente lista para a entidade que 

autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 

contados do dia seguinte à data da publicação do anúncio desta 

lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2019).

Serviços de Saúde, aos 14 de Agosto de 2019.

O Júri:

Presidente: Chio Weng, chefe da Divisão de Farmácia.

Vogais efectivos: Lei Sai Ian, chefe da Divisão de Farmacovi-

gilância e Farmacoeconomia; e

Chan Ip Hoi, farmacêutico consultor.

(Custo desta publicação $ 2 720,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A16/CS/RADIM/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 

35.º e artigo 56.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 encontra afixada, na Divisão 

de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospita-

lar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Janu-

ário, e disponível na página electrónica destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de conheci-

mentos do candidato ao concurso de acesso, condicionado, de 

prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de 

chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional 

hospitalar, área profissional de radiologia e imagiologia, do 

quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2019.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º A13/CS/DT/2019)

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra 

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》第三十六條規定，投考人

可自本成績名單於《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年八月二十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年八月十四日於衛生局

典試委員會：

主席：藥劑事務處處長 趙穎

正選委員：藥物監測暨管理處處長 李世恩

  顧問藥劑師 陳業開

（是項刊登費用為 $2,720.00）

公 告

（開考編號：A16/CS/RADIM/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（放射科及影像學科專科）兩缺，經二零一九年六月五

日第二十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行限制性晉級開考的公告。現根據第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》第二十二條，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》第三十五條第三款和第五十六條的規定，投考人的知

識考試成績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）及已上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以

供查閱。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,224.00）

（開考編號：A13/CS/DT/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（皮膚科專科）一缺，經二零一九年七月十日第二十八
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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 do 

candidato ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 

de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de ser-

viço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, 

área profissional de dermatologia, do quadro do pessoal dos 

Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II 

Série, de 10 de Julho de 2019.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 

do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Concurso Público n.º 40/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2019, 

se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento e 

instalação de um microscópio cirúrgico para neurocirurgia aos 

Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno 

de encargos se encontram à disposição dos interessados desde 

o dia 4 de Setembro de 2019, todos os dias úteis, das 9,00 às 

13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovi-

sionamento e Economato destes Serviços, sita no 1.º andar, da 

Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, onde serão prestados 

esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 

sujeitos ao pagamento de $45,00 (quarenta e cinco patacas), a 

título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 

Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante 

a transferência gratuita de ficheiros pela página electrónica dos 

S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 

destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 

São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 

horas do dia 8 de Outubro de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 9 de Outubro 

de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c 

da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma 

caução provisória no valor de $98 000,00 (noventa e oito mil 

patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 

numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-

viços ou através da garantia bancária/seguro-caução de valor 

equivalente.

 Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

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

級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考

程序規章》第十一條規定，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》第二十六條第四款的規

定，該名單被視作確定名單。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,258.00）

第40/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年八月十九日作出的批示，

為取得“向衛生局供應及安裝一套神經外科手術顯微鏡”進行

公開招標，有意投標者可從二零一九年九月四日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳

門加思欄馬路五號一樓衛生局物資供應暨管理處查詢有關投標

詳情，並繳付澳門幣肆拾伍元整（$45.00）以取得本次招標的招

標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於

本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一九年十月八日下午五時四十五分。

開標將於二零一九年十月九日上午十時在位於澳門加思欄馬

路五號地下的“多功能會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

玖萬捌仟元整（$98,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”

的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,575.00）
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(Ref. do Concurso n.º 02119/04-AT)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 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 destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 

SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa da en-

trevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 

vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, 

de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 

adjunto-técnico, área de informática, dos Serviços de Saúde, 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 10, II 

Série, de 6 de Março de 2019.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º A20/CS/SP/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 

35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo 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 Servi-

ços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 

conhecimentos dos candidatos ao concurso de acesso, condi-

cionado, de prestação de provas, para o preenchimento de um 

lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área 

funcional de saúde pública, área profissional de saúde pública, 

do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anún-

cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

（開考編號︰02119/04-AT）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術輔導員職程

資訊範疇第一職階二等技術輔導員兩個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年三月六日第十期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考通告。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

三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開

考的投考人的甄選面試成績名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人

事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（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

上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

（開考編號：A20/CS/SP/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程公共衛生職務範疇第一

職階主任醫生（公共衛生專科）一缺，經二零一九年五月十五日

第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限

制性晉級開考的公告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》第二十二條，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》第三十五條第三款和第五十六條的規定，投考人的知識考

試成績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）及已上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查

閱。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）
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（開考編號：02819/04-OQ）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第一

職階技術工人（接線生範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺，經二零一九年三月二十日第十二期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力

評估對外開考通告。本局定於二零一九年九月二十一日上午十時

舉行知識考試（筆試），時間為兩小時。考試地點如下：

澳門若憲馬路公共衛生應急人員宿舍五樓（衛生局會

議廳）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考

人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（http://www.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,417.00）

按照社會文化司司長二零一九年八月二十三日批示，有關刊

登於二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第

二組，進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考，以行

政任用合同制度填補技術工人職程第三職階技術工人（泥水工

範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，

因沒有准考人而予以消滅。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $793.00）

按照社會文化司司長二零一九年八月二十三日批示，有關刊

登於二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第

二組，進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考，以行

(Ref. do Concurso n.º 02819/04-OQ)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão, da car-

reira de operário qualificado, área de telefonista, em regime de 

contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 

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 12, II 

Série, de 20 de Março de 2019, a prova de conhecimentos (prova 

escrita) terá a duração de 2 horas e será realizada no dia 21 de 

Setembro de 2019, às 10,00 horas, no seguinte local:

— Sala de Reuniões, situada no 5.º andar do Alojamento dos 

Trabalhadores de Emergência de Saúde Pública dos Serviços 

de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário de Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova escrita, bem como outras informações de 

interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de 

Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de 

S. Januário, Macau, podendo ser consultadas 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), bem 

como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http://

www.ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Adminis-

tração e Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2019, para os devidos 

efeitos se publica que o concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de 

operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qua-

lificado, área de pedreiro, em regime de contrato administra-

tivo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a 

verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019, ficou 

extinto por não haver candidatos admitidos.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 793,00)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2019, para os devidos 

efeitos se publica que o concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
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政任用合同制度填補技術工人職程第四職階技術工人（水喉工

範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，

因沒有准考人而予以消滅。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $906.00）

按照社會文化司司長二零一九年八月二十三日批示，有關刊

登於二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第

二組，進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考，以行

政任用合同制度填補技術工人職程第四職階技術工人（鐵器工

範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，

因沒有准考人而予以消滅。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $793.00）

（開考編號：A10/CS/ORTTRA/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職

階主任醫生（矯形外科及創傷科專科）兩缺，經二零一九年五月

二十二日第二十一期《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的公告。根據第131/2012號行政長官

批示《醫生職程開考程序規章》第二十二規定，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》第三十五條第三款和第五十六條的規定，投考

人的知識考試成績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）及已上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.

mo，以供查閱。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,178.00）

uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de 

operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário qua-

lificado, área de canalizador, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019, ficou 

extinto por não haver candidatos admitidos.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 906,00)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2019, para os devidos 

efeitos se publica que o concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de três lugares vagos 

de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário 

qualificado, área de ferreiro, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019, ficou 

extinto por não haver candidatos admitidos.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 793,00)

(Ref. do Concurso n.º A10/CS/ORTTRA/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 

35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo 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 Servi-

ços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 

conhecimentos dos candidatos ao concurso de acesso, condi-

cionado, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 

lugares de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, 

área funcional hospitalar, área profissional de ortopedia e trau-

matologia, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto 

por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 22 de Maio de 

2019.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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 （開考編號：00119/04-TS）

茲公佈，為填補衛生局資訊範疇高級技術員職程第一職階

二等高級技術員編制內五個職缺及以行政任用合同制度填補的

二十八個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經

二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考通告。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》第三十五條第三款的規定，

將衛生局專業或職務能力評估對外開考的投考人知識考試（筆

試）成績名單張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合

醫院內）（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），並已上載於衛生局網

頁（http://www.ssm.gov.mo）和行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,224.00）

（開考編號︰00819/02-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫務管理範疇高

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

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月二十七日第九期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考通告。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》第三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估

對外開考的投考人的甄選面試成績名單張貼在澳門若憲馬路衛

生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（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），並上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Ref. do Concurso n.º 00119/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-

lecção 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 Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 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 destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova 

de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concur-

so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de cinco lugares vagos no quadro, e vinte e oito lugares 

vagos em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de informática, dos Serviços de Saúde, 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 5, II Série, de 30 

de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 00819/02-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 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 destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 

SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa da 

entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-

me de gestão uniformizada para o preenchimento de quatro 

lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-

mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de gestão em saúde, dos Serviços de 

Saúde, 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 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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（開考編號：A12/CS/MI/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（內科專科）三缺，經二零一九年五月十五日第二十期

《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

級開考的公告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》第二十二條，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》第

三十五條第三款和第五十六條的規定，投考人的知識考試成績

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）

及已上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年八月三十日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,178.00）

通 告

（開考編號：A13/CS/DT/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（皮膚科專科）一缺，經二零一九年七月十日第二十八

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

晉級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程

開考程序規章》第二十二條，以及經第23/2017號行政法規修改

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第

二十六條第四款、第二十七條第三款、第二十八條第四款及第

五十六條的規定公佈，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。

二零一九年八月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

 (Ref. do Concurso n.º A12/CS/MI/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 

35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo 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 classificativa da prova de 

conhecimentos dos candidatos ao concurso de acesso, condi-

cionado, de prestação de provas, para o preenchimento de três 

lugares de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, 

área funcional hospitalar, área profissional de medicina inter-

na, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 

anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º A13/CS/DT/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 

26.º, n.º 3 do artigo 27.º, n.º 4 do artigo 28.º e artigo 56.º do Re-

gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-

ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos), alterado pelo Regulamento 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 conhecimentos 

ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 

para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço, 1.º es-

calão, da carreira médica, área funcional hospitalar, área pro-

fissional de dermatologia, do quadro do pessoal dos Serviços 

de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 

10 de Julho de 2019.

Serviços de Saúde, aos 28 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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教 育 暨 青 年 局

公 告

茲公佈，教育暨青年局以行政任用合同填補本局以下範疇以

下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經

二零一九年五月八日第十九期《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。本局定於二零一九年九月為專業或職務能力評估開考的准考

人進行考核：

第一職階重型車輛司機三缺。

第一職階技術工人（視聽設備機械工範疇）兩缺。

第一職階技術工人（助理管理員範疇）十六缺。

第一職階技術工人（機械技工範疇）一缺。

第一職階技術工人（電工範疇）兩缺。

考核的地點、日期及時間安排等詳細資料，以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一九年九月四日張貼於澳門約翰四

世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。准考人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.dsej.

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

二零一九年八月二十九日於教育暨青年局

代局長 龔志明（副局長）

（是項刊登費用為 $1,937.00）

茲公佈，教育暨青年局以行政任用合同填補本局以下範疇以

下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經

二零一九年五月八日第十九期《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。本局定於二零一九年九月為專業或職務能力評估開考的准考

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcio-

nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-

chimento dos seguintes lugares vagos, em regime de contrato 

administrativo de provimento, das seguintes carreiras e áreas, 

da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e dos que 

vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo 

da validade do concurso, aberto por avisos publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, 

II Série, de 8 de Maio de 2019, as provas serão realizadas em 

Setembro de 2019:

Três lugares vagos de motorista de pesados, 1.º escalão;

Dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão (área 

de mecânico de equipamentos audiovisuais);

Dezasseis lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão 

(área de fiel auxiliar);

Um lugar vago de operário qualificado, 1.º escalão (área de 

mecânico);

Dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão (área 

de electricista).

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização das provas, 

bem como outras informações de interesse dos candidatos 

serão afixadas no dia 4 de Setembro de 2019, na Direcção dos 

Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 

IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, podendo ser consultadas 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), 

bem como na página electrónica destes Serviços (http://www.dsej.

gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de 

Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdi-

rector.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento dos seguintes lugares vagos, das seguintes carreiras e 

áreas, em regime de contrato administrativo de provimento, 

da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e dos que 

vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 

aberto por avisos publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio 

de 2019, a entrevista de selecção do concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, com a duração de 15 
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人舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試地點為澳門約翰四世大

馬路7-9號一樓教育暨青年局。

第一職階勤雜人員（雜役範疇）四十三缺；

第一職階勤雜人員（園丁範疇）一缺；

第一職階勤雜人員（廚師範疇）一缺。

參加甄選面試准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料，

以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年九月四日

張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。准考人可

於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（http://www.dsej.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo）查閱。

二零一九年八月二十九日於教育暨青年局

代局長 龔志明（副局長）

（是項刊登費用為 $1,779.00）

文 化 局

公 告

文化局為招聘行政任用合同第一職階中學教育一級教師兩

缺：芭蕾舞學科及現代舞學科各一缺，教學語文為中文，經於

二零一九年六月十九日第二十五期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登通過考核方式進行對外開考的開考通告。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》第二十七條第二款的規定公佈，投考人確

定名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內之告示板（查閱時

間：週一至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午

五時三十分），及上載於文化局網頁（http://www.icm.gov.mo），

以供查閱。

二零一九年八月二十九日於文化局

代局長 梁惠敏

（是項刊登費用為 $1,258.00）

minutos, terá lugar em Setembro de 2019, e será realizada no 

seguinte local: Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-

de, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

Quarenta e três lugares vagos de auxiliar, 1.º escalão (área de 

servente);

Um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão (área de jardineiro);

Um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão (área de cozinheiro).

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos serão afixadas no dia 4 de Setembro de 2019, 

na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na 

Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, podendo ser 

consultadas 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), bem como na página electrónica destes 

Serviços (http://www.dsej.gov.mo) e dos SAFP (http://www.

safp.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de          

Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdi-

rector.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontram afixadas, para efeitos de consulta, 

no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do Tap 

Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, podendo ser con-

sultadas 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 publicadas na página 

electrónica deste Instituto — http://www.icm.gov.mo — as listas 

definitivas dos candidatos aos concursos externos, de prestação 

de provas, para o preenchimento de dois (2) lugares de docen-

tes do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural: 

disciplinas de ballet (1 lugar) e de dança moderna (1 lugar), em 

língua veicular chinesa, abertos por avisos publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, 

II Série, de 19 de Junho de 2019.

Instituto Cultural, aos 29 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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通 告

2019-IC-D-P-1

按照社會文化司司長二零一九年八月二日的批示，以及根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規的規定，文化局通過考核方式進行

對外開考，以行政任用合同制度招聘第一職階中學教育一級教

師職程一缺（鋼琴學科，教學語文為中文）。

1. 方式、期限及有效期

本對外開考以考核方式進行。《開考報名表》應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計二十日

內遞交。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合第12/2010號法律第五條第一款所規定，具有包含師

範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的鋼琴學科領域或音樂

教育、音樂學、作曲、指揮學科領域相關的學士學位；或具有與

任教的鋼琴學科領域或音樂教育、音樂學、作曲、指揮學科領域

相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現行

《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公職之一般要件；

c）具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫《開考報名表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），連同下列文件於指定期限及辦公時間

內（週一至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午

五時三十分）以親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

Avisos

2019-IC-D-P-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Agosto de 2019, 

e nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 e na Lei n.º 12/2015, 

bem como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se acha 

aberto o concurso externo, de prestação de provas, para o 

preenchimento de um lugar da carreira de docente do ensino 

secundário de nível 1, 1.º escalão (área disciplinar: piano, em 

língua veicular chinesa), em regime de contrato administrativo 

de provimento do Instituto Cultural:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso externo de prestação de provas, com 

vinte dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-

tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 

aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 

do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as se-

guintes condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau;

b) Preencha o requisito habilitacional previsto no n.º 1 do 

artigo 5.º da Lei n.º 12/2010, nomeadamente estejam habilita-

dos com licenciatura na área do ensino secundário e relativa 

à área disciplinar de piano a leccionar ou licenciatura na área 

relativa à educação musical, musicologia, composição musical e 

regência que inclua a componente de formação pedagógica, ou 

licenciatura relativa à área disciplinar de piano a leccionar ou à 

educação musical, musicologia, composição musical e regência 

e curso de formação pedagógica na área do ensino secundário, 

e demais requisitos gerais para o desempenho de funções pú-

blicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-

ção Pública de Macau, vigente;

c) Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-

to da «Ficha de Inscrição em Concurso» (formulário próprio 

aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017), 

a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-

dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 

durante as horas 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), no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, Edifí-

cio do Instituto Cultural, Macau.
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3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷及師範培訓的證明文件副本；

c）經投考人簽署的《開考履歷表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），以及附同相關證明文件副本；

d）倘投考人曾接受職業補充培訓，需提交相關證明文件副

本，以供履歷分析之用；

e）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交由所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、d）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則無須提交，但須在報名表上明

確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷證明文件是否符合本通告所要

求的學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他

載有各學年所有科目的文件。

4. 職務內容

 根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任；教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

──制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

──實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas e da formação pedagógica exigidas no presente 

aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», devidamente assinada 

pelo candidato (formulário próprio aprovado pelo Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 264/2017), devendo a mesma ser 

acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 

mencionado;

d) Caso os candidatos possuam formação profissional com-

plementar, devem entregar cópia dos respectivos documentos 

comprovativos, para efeitos de análise curricular;

e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 

apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 

pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-

riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-

reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função públi-

ca, a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 

concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-

sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 

a), b), d) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 

respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser de-

clarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

A fim de verificar se os documentos das habilitações acadé-

micas apresentados pelos candidatos estão conformes, ou não, 

às requeridas no presente aviso, pode ser exigido aos candi-

datos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, ou 

outros documentos onde constem as disciplinas de cada ano 

lectivo, caso necessário.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais; os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

──執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

──實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階中學教育一級教師的薪俸點為第12/2010號法律附

件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）、專業技能實踐

dotar os alunos dos conhecimentos e habilidades, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento, direitos e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, vence 

pelo índice 440, constante do mapa I, anexo à Lei n.º 12/2010, e 

usufrui dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 

Função Pública.

6. 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, 

precedido de um período experimental com a duração de 6 

meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção será efectuada mediante prova de conheci-

mentos, que revestirá as formas de prova escrita, com a dura-

ção de três horas e de prova de aptidão vocacional específica, 

com a duração de quarenta minutos, prova prática pedagógica, 
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考試（四十分鐘）和試教，甄選面試及履歷分析等方法進行，該

等方法的評分比例如下：

a）知識考試：70%（知識考試以中文作考核）

第一部分：三小時之筆試（佔知識考試成績的50%）

第二部分：四十分鐘之專業技能實踐考試（佔知識考試成績

的25%），包括視奏及不少於三十分鐘的鋼琴演奏

第三部分：試教（佔知識考試成績的25%），包括教授鋼琴、

視唱練耳及樂理

b）甄選面試：20%

c）履歷分析：10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。凡在

知識考試第一部分及第二部分之加權計算後得出的平均分低於

50分者，即被淘汰，且不能進入第三部分的知識考試。

7.2 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任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，其中專業技能實踐考試是評估投

考人的演奏水平及視奏能力，試教是評估投考人的教學能力，尤

指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是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。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

如得分相同，投考人的排序按經第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

三十四條所規定的優先條件為之。

7.3 最後成績

淘汰試（第一部分和第二部分）及最後成績是將各項甄選方

entrevista de selecção e análise curricular, ponderadas da se-

guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 70% (A prova de conhecimentos 

é realizada em língua chinesa)

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de 3 horas (50% da 

prova de conhecimentos)

2.ª fase: Prova de aptidão vocacional específica, com a dura-

ção de 40 minutos (25% da prova de conhecimentos), incluindo 

a leitura à primeira vista e a execução do piano com, no míni-

mo, 30 minutos

3.ª fase: Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-

mentos), incluindo o ensino de piano, solfejo e teoria musical

b) Entrevista de selecção: 20%;

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100. Consideram-se excluídos, não sen-

do admitidos à 3.ª fase da prova de conhecimentos os candida-

tos que obtenham classificação inferior a 50 valores, que resul-

ta da média aritmética ponderada das classificações obtidas na 

1.ª e 2.ª fases da prova de conhecimentos.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências téc-

nicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exi-

gíveis para o exercício das funções a desempenhar, a prova de 

aptidão vocacional específica visa avaliar o nível de execução 

dos candidatos e a capacidade de leitura à primeira vista, e a 

prova prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica 

dos candidatos, nomeadamente na elaboração de planos cur-

riculares e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de 

aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais. 

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-

lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 

formação profissional complementar.

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.

7.3 Classificação final

Os resultados das provas eliminatórias (1.ª e 2.ª fases) e a 

classificação final serão calculados com base na média arit-

mética ponderada das classificações obtidas nos métodos de 
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法的得分作加權計算後得出的平均分，以0分至100分表示。在淘

汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

3）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

4）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律──公務人員

職程制度；

5）第12/2015號法律──公共部門勞動合同制度；

6）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、甄選和晉級培訓；

7）第20/2015號行政法規──文化局的組織及運作；

8）十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年司教學

人員通則》；

9）九月十六日第54/96/M號法令核准之《技術及職業教育之

指導性制度》；

10）一月二十六日第4/98/M號法令核准之《藝術教育之法律

體系》；

11）第9/2006號法律──非高等教育制度綱要法；

12）第12/2010號法律──非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

13）第15/2014號行政法規──本地學制正規教育課程框

架；

14）第10/2015號行政法規──本地學制正規教育基本學力

要求；

15）第56/2017號社會文化司司長批示──初中教育階段的

基本學力要求的具體內容；

16）第6/2017號社會文化司司長批示──教學人員專業準

則；

17）第156/2018號社會文化司司長批示──澳門演藝學院內

部規章；

selecção utilizados, adoptando-se a escala de 0 a 100 valores. 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-

tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 

a 50 valores.

8. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

2) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente (ETAPM);

4) Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos;

7) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 

e funcionamento do Instituto Cultural;

8) Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 

de 1 de Novembro;

9) Quadro orientador da educação técnica e profissional nas 

modalidades previstas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/96/M, 

de 16 de Setembro;

10) Ordenamento jurídico da educação artística, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/98/M, de 26 de Janeiro;

11) Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior;

12) Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

13) Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local;

14) Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local;

15) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — Conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral;

16) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 6/2017 — Normas Profissionais do Pessoal Docente;

17) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 156/2018 — Regulamento Interno do Conservatório de 

Macau;
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18）第167/2011號社會文化司司長批示──核准澳門演藝學

院音樂學校職業技術高中教育《器樂演奏技術課程》和《聲樂表

演技術課程》的課程計劃；

19）與鋼琴學科領域相關的專業知識，尤其在教育、課程、

教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時可查閱上述法例，有關文本內

不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電

子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內之

告示板並上載於文化局網頁http://www.icm.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》，張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內

之告示板並上載於文化局網頁http://www.icm.gov.mo。

各階段性成績名單張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內之告

示板並上載於文化局網頁http://www.icm.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》，

並上載於文化局網頁http://www.icm.gov.mo。

10. 適用法例

本開考由第1 2 / 2 010號法律、第1 2 / 2 01 5號法律及經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

18) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 167/2011 — Aprova os planos curriculares do Curso de 

Técnica de Interpretação Instrumental e do Curso de Técnica 

de Interpretação Vocal do ensino secundário-complementar 

técnico-profissional da Escola de Música do Conservatório de 

Macau;

19) Conhecimentos profissionais na área disciplinar de piano, 

principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 

alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 

acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais-

quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 

consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 

por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec-

trónicos.

9. Publicação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro de 

anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizadas na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.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 
Região Administrativa Especial de Macau e afixado no quadro 

de anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizado na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.gov.mo. 

As listas classificativas intermédias são afixadas no quadro 

de anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizadas na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.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 do Instituto Cultural, em 

http://www.icm.gov.mo.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 

Leis n.º 12/2010 e n.º 12/2015, e do Regulamento Administra-

tivo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017.

11. Observação 

Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-

mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 

serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.
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12. 典試委員會的組成

 典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門演藝學院院長 周游

正選委員：澳門樂團助理指揮 簡栢堅

     澳門演藝學院音樂學校副校長 陳理理

候補委員：澳門演藝學院舞蹈學校校長 何軍妮

     澳門演藝學院音樂學校代校長 劉暢

二零一九年八月二十九日於文化局

代局長  梁惠敏

（是項刊登費用為 $15,786.00）

2019-IC-D-T-1

按照社會文化司司長二零一九年八月二日的批示，以及根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規的規定，文化局通過考核方式進行

對外開考，以行政任用合同制度招聘第一職階中學教育一級教

師職程一缺（小號學科，教學語文為中文）。

1. 方式、期限及有效期

本對外開考以考核方式進行。《開考報名表》應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計二十日

內遞交。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合第12/2010號法律第五條第一款所規定，具有包含師

範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的小號學科領域相關的

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Zhou You, director do Conservatório de Macau.

Vogais efectivos: Kan Pak Kin Francis, maestro assistente da 

Orquestra de Macau; e

Chan Lei Lei, subdirectora da Escola de Música do Conser-

vatório de Macau.

Vogais suplentes: He Junni, directora da Escola de Dança do 

Conservatório de Macau; e

Liu Chang, director da Escola de Música do Conservatório 

de Macau, substituto.

Instituto Cultural, aos 29 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 15 786,00)

2019-IC-D-T-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Agosto de 2019, 

e nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 e na Lei n.º 12/2015, 

bem como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se acha 

aberto o concurso externo, de prestação de provas, para o pre-

enchimento de um lugar da carreira de docente do ensino se-

cundário de nível 1, 1.º escalão (área disciplinar: trompete, em 

língua veicular chinesa), em regime de contrato administrativo 

de provimento do Instituto Cultural:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso externo de prestação de provas, com 

vinte dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-

tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 

aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 

do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as se-

guintes condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau;

b) Preencha o requisito habilitacional previsto no n.º 1 do ar-

tigo 5.º da Lei n.º 12/2010, nomeadamente estejam habilitados 

com licenciatura na área do ensino secundário e relativa à área 

disciplinar de trompete a leccionar, que inclua a componente 

de formação pedagógica, ou licenciatura relativa à área disci-

plinar de trompete a leccionar e curso de formação pedagógica 
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學士學位；或具有與任教的小號學科領域相關的學士學位，同時

具有中學教育範疇的師範培訓，以及現行《澳門公共行政工作人

員通則》規定的擔任公職之一般要件；

c）具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫《開考報名表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），連同下列文件於指定期限及辦公時間

內（週一至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午

五時三十分）以親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷及師範培訓的證明文件副本；

c）經投考人簽署的《開考履歷表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），以及附同相關證明文件副本；

d）倘投考人曾接受職業補充培訓，需提交相關證明文件副

本，以供履歷分析之用；

e）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交由所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、d）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則無須提交，但須在報名表上明

確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷證明文件是否符合本通告所要

求的學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他

載有各學年所有科目的文件。

4. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任；教師須配合教育政策，並按照課

na área do ensino secundário, e demais requisitos gerais para o 

desempenho de funções públicas, previstos no Estatuto dos Tra-

balhadores da Administração Pública de Macau, vigente;

c) Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-

to da «Ficha de Inscrição em Concurso» (formulário próprio 

aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017), 

a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-

dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 

durante as horas 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), no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, Edifí-

cio do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas e da formação pedagógica exigidas no presente 

aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», devidamente assinada 

pelo candidato (formulário próprio aprovado pelo Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 264/2017), devendo a mesma ser 

acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 

mencionado;

d) Caso os candidatos possuam formação profissional com-

plementar, devem entregar cópia dos respectivos documentos 

comprovativos, para efeitos de análise curricular;

e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 

apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 

pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-

riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-

reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função públi-

ca, a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 

concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-

sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 

a), b), d) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 

respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser de-

clarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

A fim de verificar se os documentos das habilitações acadé-

micas apresentados pelos candidatos estão conformes, ou não, 

às requeridas no presente aviso, pode ser exigido aos candi-

datos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, ou 

outros documentos onde constem as disciplinas de cada ano 

lectivo, caso necessário.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais; os docentes desenvolvem 
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程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

──制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

──實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

──執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

──實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e habilidades, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.
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5. 薪俸、權利及福利

第一職階中學教育一級教師的薪俸點為第12/2010號法律附

件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）、專業技能實踐

考試（四十分鐘）和試教，甄選面試及履歷分析等方法進行，該

等方法的評分比例如下：

a）知識考試：70%（知識考試以中文作考核）

第一部分：三小時之筆試（佔知識考試成績的50%）

第二部分：四十分鐘之專業技能實踐考試（佔知識考試成績

的25%），包括視奏及不少於三十分鐘的小號演奏，如有需要，可

自備伴奏

第三部分：試教（佔知識考試成績的25%），包括教授小號

獨奏及管樂重奏

b）甄選面試：20%

c）履歷分析：10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

7.2 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任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，其中專業技能實踐考試是評估投

考人的演奏水平及視奏能力，試教是評估投考人的教學能力，尤

指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是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。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

5. Vencimento, direitos e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, vence 

pelo índice 440, constante do mapa I, anexo à Lei n.º 12/2010, e 

usufrui dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 

Função Pública.

6. 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, 

precedido de um período experimental com a duração de 6 

meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção será efectuada mediante prova de conheci-

mentos, que revestirá as formas de prova escrita, com a dura-

ção de três horas e de prova de aptidão vocacional específica, 

com a duração de quarenta minutos, prova prática pedagógica, 

entrevista de selecção e análise curricular, ponderadas da se-

guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 70% (A prova de conhecimentos 

é realizada em língua chinesa)

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de 3 horas (50% da 

prova de conhecimentos)

2.ª fase: Prova de aptidão vocacional específica, com a dura-

ção de 40 minutos (25% da prova de conhecimentos), incluindo 

a leitura à primeira vista e a execução do trompete com, no 

mínimo, 30 minutos, podendo, se necessário, fazer-se acompa-

nhar de acompanhador musical e devendo trazer o seu próprio 

instrumento musical para a realização da prova

3.ª fase: Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-

mentos), incluindo o ensino de trompete (solo) e instrumentos 

de sopro (em agrupamento)

b) Entrevista de selecção: 20%;

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100. 

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências téc-

nicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exi-

gíveis para o exercício das funções a desempenhar, a prova de 

aptidão vocacional específica visa avaliar o nível de execução 

dos candidatos e a capacidade de leitura à primeira vista, e a 

prova prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica 

dos candidatos, nomeadamente na elaboração de planos cur-

riculares e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de 

aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais. 

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
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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

職務的能力。

如得分相同，投考人的排序按經第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

三十四條所規定的優先條件為之。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。最後成績中得分低於50分之投考人，

均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

3）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

4）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律──公務人員

職程制度；

5）第12/2015號法律──公共部門勞動合同制度；

6）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、甄選和晉級培訓；

7）第20/2015號行政法規──文化局的組織及運作；

8）十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年司教學

人員通則》；

9）九月十六日第54/96/M號法令核准之《技術及職業教育之

指導性制度》；

10）一月二十六日第4/98/M號法令核准之《藝術教育之法律

體系》；

11）第9/2006號法律──非高等教育制度綱要法；

12）第12/2010號法律──非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

13）第15/2014號行政法規──本地學制正規教育課程框架；

académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-

lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 

formação profissional complementar.

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.

7.3 Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

8. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

2) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente (ETAPM);

4) Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos;

7) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 

e funcionamento do Instituto Cultural;

8) Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 

Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 

de 1 de Novembro;

9) Quadro orientador da educação técnica e profissional nas 

modalidades previstas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/96/M, 

de 16 de Setembro;

10) Ordenamento jurídico da educação artística, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/98/M, de 26 de Janeiro;

11) Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior;

12) Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

13) Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local;



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15535

14）第10/2015號行政法規──本地學制正規教育基本學力

要求；

15）第56/2017號社會文化司司長批示──初中教育階段的

基本學力要求的具體內容；

16）第6/2017號社會文化司司長批示──教學人員專業準則；

17）第156/2018號社會文化司司長批示──澳門演藝學院內

部規章；

18）第167/2011號社會文化司司長批示──核對澳門演藝學

院音樂學校職業技術高中教育《器樂演奏技術課程》和《聲樂表

演技術課程》的課程計劃；

19）與小號學科領域相關的專業知識，尤其在教育、課程、

教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時可查閱上述法例，有關文本內

不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電

子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內之

告示板並上載於文化局網頁http://www.icm.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》，張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內

之告示板並上載於文化局網頁http://www.icm.gov.mo。

各階段性成績名單張貼於澳門塔石廣場文化局大樓內之告

示板並上載於文化局網頁http://www.icm.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》，

並上載於文化局網頁http://www.icm.gov.mo。

14) Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local;

15) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — Conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral;

16) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 6/2017 — Normas Profissionais do Pessoal Docente;

17) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 156/2018 — Regulamento Interno do Conservatório de 

Macau;

18) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 167/2011 — Aprova os planos curriculares do Curso de 

Técnica de Interpretação Instrumental e do Curso de Técnica 

de Interpretação Vocal do ensino secundário-complementar 

técnico-profissional da Escola de Música do Conservatório de 

Macau;

19) Conhecimentos profissionais na área disciplinar de trom-

pete, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação 

dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 

acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais-

quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 

consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 

por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec-

trónicos.

9. Publicação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro de 

anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizadas na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.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 
Região Administrativa Especial de Macau e afixado no quadro 

de anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizado na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.gov.mo. 

As listas classificativas intermédias são afixadas no quadro 

de anúncios do Instituto Cultural, sito no Edifício do Instituto 

Cultural, Praça do Tap Siac — Macau, bem como disponibi-

lizadas na página electrónica do Instituto Cultural, em http://

www.icm.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 do Instituto Cultural, em 

http://www.icm.gov.mo.
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10. 適用法例

本開考由第1 2 / 2 010號法律、第1 2 / 2 01 5號法律及經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會的組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門演藝學院院長 周游

正選委員：澳門樂團助理指揮 簡栢堅

  澳門演藝學院音樂學校副校長 陳理理

候補委員：澳門演藝學院舞蹈學校校長 何軍妮

  澳門演藝學院音樂學校代校長 劉暢

二零一九年八月二十九日於文化局

代局長 梁惠敏

（是項刊登費用為 $15,357.00）

文化局為招聘行政任用合同第一職階中學教育一級教師

（學科領域：體育，教學語文為中文）一缺，經於二零一九年一月

十六日第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式

進行對外開考的開考通告。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

三十五條第四款的規定公佈，本局定於二零一九年九月二十一日

由上午九時三十分至下午五時三十分及二十二日由上午九時三十

分至下午五時為准考人舉行知識考試第二部分（試教）及甄選面

試，時間為一小時。考試地點如下：

澳門士多鳥拜斯大馬路100號——高美士中葡中學。

與准考人有關的其他資訊，將於二零一九年九月四日張貼於

澳門塔石廣場文化局大樓內之告示板。准考人可於辦公時間（週

一至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 

Leis n.º 12/2010 e n.º 12/2015, e do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 23/2017.

11. Observação 

Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-

mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 

serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Zhou You, director do Conservatório de Macau.

Vogais efectivos: Kan Pak Kin Francis, maestro assistente da 

Orquestra de Macau; e

Chan Lei Lei, subdirectora da Escola de Música do Conser-

vatório de Macau.

Vogais suplentes: He Junni, directora da Escola de Dança do 

Conservatório de Macau; e

Liu Chang, director da Escola de Música do Conservatório 

de Macau, substituto.

Instituto Cultural, aos 29 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 15 357,00)

Torna-se público, nos termos do n.º 4 do artigo 35.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 

que, para os candidatos admitidos ao concurso externo, de 

prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de do-

cente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão (área discipli-

nar: educação física, em língua veicular chinesa), em regime de 

contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural, 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 16 de Janeiro 

de 2019, a segunda fase da prova de conhecimentos (prova 

prática pedagógica) e a entrevista de selecção terão a duração 

total de uma hora e serão realizadas no dia 21 de Setembro de 

2019, no período das 9,30 às 17,30 horas e 22 de Setembro de 

2019, no período das 9,30 às 17,00 horas, no seguinte local:

— Avenida de Sidónio Pais, n.º 100, Macau — Escola Secun-

dária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes.

Mais se informa que serão afixadas no dia 4 de Setembro de 

2019, no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça 

do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, outras in-

formações de interesse para os candidatos, as quais podem ser 

consultadas no local 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 
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時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.icm.

gov.mo）查閱。

二零一九年八月二十九日於文化局

代局長  梁惠敏

（是項刊登費用為 $1,575.00）

旅 遊 局

公 告

茲公佈，為填補旅遊局編制內旅遊會展及節目管理範疇高

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

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年六月十九日第二十五

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》第二十六條第二款規定，將旅遊局專業或職務能

力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門獲多利中心335-341號

12樓旅遊局告示板（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），並上載於本局

網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月三十日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $1,417.00）

社 會 工 作 局

公 告

茲公佈，為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的財

務及會計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，經二零一九年

七月三日第二十七期《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

根據第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務

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), bem como na página electrónica deste 

Instituto — http://www.icm.gov.mo.

Instituto Cultural, aos 29 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

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 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 

no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Alameda 

Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º 

andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-

tro 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 disponi-

bilizada na página electrónica destes Serviços (http://industry.

macaotourism.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 dois lugares 

vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de gestão e programação de eventos 

turísticos, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 

Turismo, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da valida-

de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, 

de 19 de Junho de 2019.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncios da sede 

do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, 

n.º 6, Macau (horário de consulta: segunda a quinta-feira entre 

as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 

horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas deste Ins-
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人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，將社

會工作局專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳

門西墳馬路六號社會工作局總部告示板（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），並上載於本局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo）。 

二零一九年八月三十日於社會工作局 

 代局長  韓衛 

（是項刊登費用為 $1,417.00）

體 育 局

公 告

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補重型車輛司機職

程第一職階重型車輛司機三個職缺，以及填補開考有效期屆滿

前本局出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《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》第三十五條第三款規定，將體育局專業或職務能力評估對外

開考的投考人的知識考試（駕駛實踐考試）成績名單張貼於澳

門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處（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），並上載於體育局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及

行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月三十日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,303.00）

第25/ID/2019號公開招標

「為體育活動參與者購買意外保險」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零一九年八月二十一日的批示，體育局現為二

tituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 

a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 

vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de finanças e contabilidade, do Instituto de Ac-

ção Social, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao 

termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 

n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2019. 

Instituto de Acção Social, aos 30 de Agosto de 2019. 

O Presidente do Instituto, substituto, Hon Wai.

 (Custo desta publicação $ 1 417,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada na sede do Instituto do Des-

porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em 

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 do Instituto do Desporto (http://www.

sport.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) — a lista 

classificativa da prova de conhecimentos (prova prática de con-

dução) dos candidatos ao concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de três lugares vagos de 

motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de motorista de 

pesados, em regime de contrato administrativo de provimento 

do Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se nes-

te Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019.

Instituto do Desporto, aos 30 de Agosto de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Concurso Público n.º 25/ID/2019

«Aquisição de contrato de seguro de acidentes para os 

participantes das actividades desportivas»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 

de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Senhor 

Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Agosto 
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零二零年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間的體育活動

參與者購買意外保險，代表判給人進行公開招標程序。

有意之投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午

九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳

門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付

$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標者

亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

在遞交投標書期限屆滿前，有意投標者應自行前往體育局

總部，以了解有否附加說明之文件。

遞交投標書的截止時間為二零一九年九月二十七日（星期

五）中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及

時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述遞

交投標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體

育局總部，且需同時繳交$450,000.00（澳門幣肆拾伍萬元正）作

為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需

由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體

育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額

的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂於二零一九年九月三十日（星期一）上午九時三十

分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。倘上

述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦

公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力

之原因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同

時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

二零一九年八月三十日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $2,956.00）

de 2019, o Instituto do Desporto vem proceder, em represen-

tação do adjudicante, à abertura do concurso público para a 

aquisição de contrato de seguro de acidentes para os partici-

pantes das actividades desportivas, durante o período de 1 de 

Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2022.

A partir da data da publicação do presente anúncio, os con-

correntes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 

do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-

drigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 9,00 

às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do processo 

do concurso ou para obtenção da cópia do processo, mediante 

o pagamento de $ 500,00 (quinhentas) patacas. Podem ainda 

ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet na 

área de «Informação relativa à aquisição» da página electróni-

ca do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.

Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do 

Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 

para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos 

adicionais.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 

horas do dia 27 de Setembro de 2019, sexta-feira, não sendo 

admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento 

do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresen-

tação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão 

ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a 

apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora 

do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro 

do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no 

endereço acima referido, acompanhada de uma caução provi-

sória no valor de $ 450 000,00 (quatrocentas e cinquenta mil) 

patacas. Caso o concorrente opte pela garantia bancária, esta 

deve ser emitida por um estabelecimento bancário legalmente 

autorizado a exercer actividade na Região Administrativa Es-

pecial de Macau e à ordem do Fundo do Desporto ou efectuar 

um depósito em numerário ou em cheque emitido a favor do 

Fundo do Desporto na mesma quantia, a entregar na Divisão 

Financeira e Patrimonial, sita na sede do Instituto do Despor-

to.

O acto público do concurso terá lugar no dia 30 de Setem-

bro de 2019, segunda-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da 

sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do 

Instituto do Desporto na data e hora para o acto público do 

concurso, por motivos de tufão ou de força maior, ou em caso 

de adiamento na data e hora limites para a apresentação das 

propostas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e a 

hora estabelecidas para o acto público do concurso serão adia-

das para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da 

sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 30 de Agosto de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 2 956,00)
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高 等 教 育 局

名 單

統一管理制度——高等教育局

第一職階二等技術輔導員

（一般行政技術輔助範疇）專業或職務能力評估開考

高等教育局以行政任用合同任用的技術輔導員職程第一職

階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）五個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年二月二十七

日第九期《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，現公佈最後成績

名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

 姓名  最後成績

1.º 693 饒桂詩 1248XXXX .........................67.98

2.º 359 張文意 1279XXXX .........................67.10

3.º 465 朱麗娟 1260XXXX .........................66.78

4.º 412 徐嘉欣 5183XXXX .........................66.45

5.º 845 林曉詩 1231XXXX .........................64.77

6.º 677 楊敏珊 1240XXXX .........................64.63

7.º 623 洪清朗 1327XXXX .........................64.47

8.º 882 林美娜 5154XXXX .........................64.42

9.º 846 林曉穎 1247XXXX .........................63.80

10.º 203 陳永雄 5208XXXX .........................63.47

11.º 654 任嘉暉 1357XXXX .........................63.30

12.º 1051 李婉婷 1235XXXX .........................63.27

13.º 1195 廖克健 1222XXXX .........................62.97

14.º 1846 許心媚 1350XXXX .........................62.85

15.º 534 何智穎 1244XXXX .........................62.55

16.º 5 歐陽鍵邦 1223XXXX .........................62.50

17.º 1083 梁曉容 1230XXXX .........................60.82

18.º 968 李顯欣 5151XXXX .........................60.78

19.º 1625 余詠芝 1232XXXX .........................60.70

20.º 1229 羅念玲 1426XXXX .........................59.80

21.º 1442 潘曉彤 1306XXXX .........................59.67

22.º 532 何芷珊 5167XXXX .........................59.57

23.º 776 關文靜 5190XXXX .........................59.50

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, na Direcção 

dos Serviços do Ensino Superior, para adjunto-técnico 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de apoio 

técnico-administrativo geral

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-

gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de cinco 

lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-

mento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral, 

da Direcção dos Serviços do Ensino Superior, e dos que vie-

rem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 

Série, de 27 de Fevereiro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação 

 final

1.º 693 Io, Kuai Si 1248XXXX ...... 67,98

2.º 359 Cheong, Man I 1279XXXX ...... 67,10

3.º 465 Chu, Li Chuan 1260XXXX ...... 66,78

4.º 412 Choi, Ka Ian 5183XXXX ....... 66,45

5.º 845 Lam, Hio Si 1231XXXX ...... 64,77

6.º 677 Ieong, Man San 1240XXXX ...... 64,63

7.º 623 Hong, Cheng Long 1327XXXX ...... 64,47

8.º 882 Lam, Mei Na 5154XXXX ...... 64,42

9.º 846 Lam, Hio Weng 1247XXXX ...... 63,80

10.º 203 Chan, Weng Hong 5208XXXX ...... 63,47

11.º 654 Iam, Ka Fai 1357XXXX ...... 63,30

12.º 1051 Lei, Un Teng 1235XXXX ...... 63,27

13.º 1195 Lio, Hak Kin 1222XXXX ...... 62,97

14.º 1846 Xu, Xinmei 1350XXXX ...... 62,85

15.º 534 Ho, Chi Weng 1244XXXX ...... 62,55

16.º 5 Ao Ieong, Kin Pong 1223XXXX ...... 62,50

17.º 1083 Leong, Hio Iong 1230XXXX ...... 60,82

18.º 968 Lei, Hin Ian 5151XXXX....... 60,78

19.º 1625 U, Weng Chi 1232XXXX ...... 60,70

20.º 1229 Lo, Nim Leng 1426XXXX ...... 59,80

21.º 1442 Poon, Hio Tong 1306XXXX ...... 59,67

22.º 532 Ho, Chi San 5167XXXX....... 59,57

23.º 776 Kuan, Man Cheng 5190XXXX ...... 59,50
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名次 准考人

編號

 姓名  最後成績

24.º 1654 黃文詩 5211XXXX .........................59.47

25.º 1626 余穎茵 5167XXXX .........................59.37

26.º 1096 梁英慧 5166XXXX .........................59.23

27.º 558 何敏芝 1272XXXX .........................59.03

28.º 1740 黃家嬋 5144XXXX .........................59.00

29.º 1729 黃家豪 5119XXXX .........................58.90

30.º 48 湛蓁 5180XXXX .........................58.60

31.º 1022 李步菁 5122XXXX .........................58.50

32.º 1321 文薛而 5138XXXX .........................58.22

33.º 647 黃家裕 1483XXXX .........................58.20

34.º 1449 潘嘉莉 5191XXXX .........................58.12

35.º 1261 盧彩儀 5201XXXX .........................58.07

36.º 1377 吳璟昌 5183XXXX .........................57.98

37.º 869 林冠安 5208XXXX .........................57.95

38.º 965 李轉君 5160XXXX .........................57.68

39.º 502 馮立言 7431XXXX .........................57.65

40.º 1245 呂偉彤 1244XXXX .........................57.38

41.º 20 區馨雲 5170XXXX .........................57.28

42.º 1468 盛啓宏 5157XXXX .........................57.23

43.º 1518 蘇淑儀 1329XXXX .........................56.83

44.º 1622 余德鋒 1298XXXX .........................56.18

45.º 1583 鄧永雄 5172XXXX .........................56.00

46.º 486 馮靜子 1352XXXX .........................55.98

47.º 1056 李慧雅 5199XXXX .........................55.90

48.º 1386 吳敏怡 1295XXXX .........................55.62

49.º 1505 蘇翠瑜 1326XXXX .........................55.28

50.º 1546 譚若微 5159XXXX .........................55.15

51.º 712 葉佩珊 5149XXXX .........................54.60

52.º 1814 黃慧慈 5168XXXX .........................54.57

53.º 758 古進杰 5198XXXX .........................54.38

54.º 246 周慧珊 5134XXXX .........................54.35

55.º 784 郭子安 1252XXXX .........................54.07

56.º 1777 黃雅鳳 1330XXXX .........................53.40

被除名的投考人：

准考人

編號　

姓名 　備註

326 張志聰 1276XXXX （a）

347 張家銳 5131XXXX （a）

626 洪飛鷹 1330XXXX （a）

789 郭錦文 5184XXXX （a）

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação 

 final

24.º 1654 Vong, Man Si 5211XXXX ...... 59,47

25.º 1626 U, Weng Ian 5167XXXX....... 59,37

26.º 1096 Leong, Ieng Wai 5166XXXX ...... 59,23

27.º 558 Ho, Man Chi 1272XXXX ...... 59,03

28.º 1740 Wong, Ka Sim 5144XXXX ....... 59,00

29.º 1729 Wong, Ka Hou 5119XXXX ....... 58,90

30.º 48 Cham, Chon 5180XXXX ...... 58,60

31.º 1022 Lei, Pou Cheng 5122XXXX ...... 58,50

32.º 1321 Man, Sit I 5138XXXX ...... 58,22

33.º 647 Huang, Jiayu 1483XXXX ...... 58,20

34.º 1449 Pun, Ka Lei 5191XXXX ...... 58,12

35.º 1261 Lou, Choi I 5201XXXX ...... 58,07

36.º 1377 Ng, Keng Cheong 5183XXXX ....... 57,98

37.º 869 Lam, Kun On 5208XXXX ...... 57,95

38.º 965 Lei, Chun Kuan 5160XXXX ....... 57,68

39.º 502 Fong, Lap In 7431XXXX ....... 57,65

40.º 1245 Loi, Wai Tong 1244XXXX ...... 57,38

41.º 20 Ao, Heng Wan 5170XXXX ....... 57,28

42.º 1468 Seng, Kai Wang 5157XXXX ...... 57,23

43.º 1518 Sou, Sok I 1329XXXX ...... 56,83

44.º 1622 U, Tak Fong 1298XXXX ...... 56,18

45.º 1583 Tang, Weng Hong 5172XXXX ....... 56,00

46.º 486 Fong, Cheng Chi 1352XXXX ...... 55,98

47.º 1056 Lei, Wai Nga 5199XXXX ...... 55,90

48.º 1386 Ng, Man I 1295XXXX ...... 55,62

49.º 1505 Sou, Choi U 1326XXXX ...... 55,28

50.º 1546 Tam, Ieok Mei 5159XXXX ....... 55,15

51.º 712 Ip, Pui San 5149XXXX ....... 54,60

52.º 1814 Wong, Wai Chi 5168XXXX....... 54,57

53.º 758 Ku, Chon Kit 5198XXXX ...... 54,38

54.º 246 Chao, Wai San 5134XXXX ...... 54,35

55.º 784 Kuok, Chi On 1252XXXX ...... 54,07

56.º 1777 Wong, Nga Fong 1330XXXX ...... 53,40

Candidatos excluídos:

N.º do 

cand.

 Nome Notas

326 Cheong, Chi Chong 1276XXXX (a)

347 Cheong, Ka Ioi 5131XXXX (a)

626 Hong, Fei Ieng 1330XXXX (a)

789 Kuok, Kam Man 5184XXXX (a)
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准考人

編號　

姓名 　備註

835 林澤波 5131XXXX （a）

960 李靖君 5214XXXX （a）

1006 李麗華 5136XXXX （a）

1191 連容純 1506XXXX （a）

1249 駱健強 5184XXXX （a）

1252 駱倩怡 5167XXXX （a）

1526 孫家豪 5174XXXX （a）

1676 黃澤堅 1283XXXX （a）

備註：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十一條第十款的規定，因缺席專業面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條的規定，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。

（經社會文化司司長於二零一九年八月二十三日的批示認可）

二零一九年八月十九日於高等教育局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 黎慧明

委員：研究規劃處處長 馮家健

 二等高級技術員 陳文根

（是項刊登費用為 $6,773.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/042/2019）

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

佈以下公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一九年八月二十二日作出之批

N.º do 

cand.

 Nome Notas

835 Lam, Chak Po 5131XXXX (a)

960 Lei, Cheng Kuan 5214XXXX (a)

1006 Lei, Lai Wa 5136XXXX (a)

1191 Lien, Jung Chun 1506XXXX (a)

1249 Lok, Kin Keong 5184XXXX (a)

1252 Lok, Sin I 5167XXXX (a)

1526 Sun, Ka Hou 5174XXXX (a)

1676 Wong, Chak Kin 1283XXXX (a)

Observação:

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos foram 

excluídos por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-

curso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 

prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da pu-

blicação da presente lista no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 19 de Agosto 

de 2019.

 O júri do concurso:

Presidente: Lai Vai Meng, técnica superior assessora.

Vogais: Fong Ka Kin, chefe da Divisão de Estudos e Planea-

mento; e

Chan Man Kan, técnico superior de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 6 773,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/042/2019)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-

de de Macau, conforme 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 do Ex.mo Senhor Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2019, 

encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
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示，為澳門大學人工智能研究中心供應及安裝人工智能深度學

習對接平台進行公開招標。

有意競投者可從二零一九年九月四日起，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）。

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。講解會將安排於二零一九年九月六日上午十時正在

中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉

行。

截止遞交投標書日期為二零一九年十月八日下午五時

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肆萬叁仟貳佰元正

（$43,200.00），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十月九日上午十時正，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。

二零一九年八月二十八日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,288.00）

（公開招標編號：PT/046/2019）

“澳門大學——E3至E7中央教學樓、E31學生活動中心、 

E32法學院及E33教育學院（共8棟建築物）屋頂連外牆

金屬飾面修繕工程”

公開招標

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

佈以下公開招標公告：

1. 招標實體：澳門大學。

2. 招標方式：公開招標。

instalação da plataforma de acoplagem para a aprendizagem 

profunda de inteligência artificial para o Centro de Inteligência 

Artificial da Universidade de Macau.

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 4 de Setembro 

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.

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. A 

sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 6 de 

Setembro de 2019, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Adminis-

trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-

de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 

dia 8 de Outubro de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-

tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 

à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 

prestar uma caução provisória no valor de quarenta e três mil e 

duzentas patacas ($43 200,00), feita em numerário, ou median-

te 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 

9 de Outubro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Ad-

ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-

versidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 28 de Agosto de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 288,00)

(Concurso Público n.º PT/046/2019)

Concurso público para  as «Obras de reparação do 

revestimento metal dos telhados e das paredes exteriores

de oito edifícios da Universidade de Macau: Salas de aulas: 

Edifício Central E3 a E7, Centro das Actividades Estudantis 

E31, Faculdade de Direito E32 e Faculdade

de Ciências da Educação E33»

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-

de de Macau, conforme 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:

1. Entidade que põe as obras a concurso: Universidade de 

Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. 施工地點：澳門大學——E3至E7中央教學樓、E31學生活

動中心、E32法學院及E33教育學院（共8棟建築物）。

4. 承攬工程目的：為承攬澳門大學——E3至E7中央教學

樓、E31學生活動中心、E32法學院及E33教育學院（共8棟建築

物）屋頂連外牆金屬飾面修繕工程。

5. 最長總施工期：150日曆天，工期較短為佳。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日曆天，由公開開標日

起計，可按《招標方案》規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣壹拾萬零貳仟元正（$102,000.00），以

現金、抬頭為「澳門大學」之本票或銀行/保險擔保書提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 講解會地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室

日期及時間：二零一九年九月九日（星期一）下午三時正

13. 交標地點、日期及時間：

地點：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

截止日期及時間：二零一九年十月九日（星期三）下午五時

三十分正

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室

日期及時間：二零一九年十月十日（星期四）上午十時正

3. Local de execução da obra: em oito edifícios da Universi-

dade de Macau: Salas de aulas: Edifício Central E3 a E7, Cen-

tro das Actividades Estudantis E31, Faculdade de Direito E32 

e Faculdade de Ciências da Educação E33.

4. Objecto da empreitada: obras de reparação do revesti-

mento metal dos telhados e das paredes exteriores de oito 

edifícios da Universidade de Macau: Salas de aulas: Edifício 

Central E3 a E7, Centro das Actividades Estudantis E31, 

Faculdade de Direito E32 e Faculdade de Ciências da Edu-

cação E33.

5. Prazo máximo de execução: 150 dias corridos. É dada pre-

ferência a um prazo de execução mais curto.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 

propostas é de 90 dias corridos, a contar da data do acto públi-

co do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa 

do concurso.

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

8. Caução provisória: cento e duas mil patacas ($102 000,00), 

a prestar em numerário, ou mediante ordem de caixa, garantia 

bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Ma-

cau.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 

importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 

dos pagamentos parciais, são deduzidos 5% para garantia do 

contrato, como reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-

rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para execução de 

obras, bem como as que, antes da data do acto público, tenham 

requerido a respectiva inscrição ou renovação. Neste último 

caso, a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de 

inscrição ou renovação.

12. Local, data e hora da sessão de esclarecimento:

Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, 

na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 

Macau, China.

Data e hora: 9 de Setembro de 2019, segunda-feira, às 15,00 

horas.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 

andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 

Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

Data e hora limite: 9 de Outubro de 2019, quarta-feira, até às 

17,30 horas.

14. Local, data e hora do acto público:

Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, 

na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 

Macau, China.

Data e hora: 10 de Outubro de 2019, quinta-feira, às 10,00 

horas.
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根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所規定的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席公開開標。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：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

時間：自本公告公佈日起至公開招標截標日期止，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

於採購處可取得公開招標案卷副本，每份為澳門幣壹仟元正

（$1,000.00）。

16. 評標準則及其所佔之比重：

──工期及工作計劃：15%

──競投者年資及是項工程人員資歷：11%

──競投者之相關工程經驗：16%

──是次施工之安全計劃：6%

──材料質量：12%

──價格（價格最低是項評分最高）：40%

總分數：100%

17. 附加的說明文件：由二零一九年九月四日（星期三）至截

標日止，投標者應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，以了解有否附加之說明文件。

二零一九年八月二十八日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $5,471.00）

教 育 發 展 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的九月一日第

54/GM/97號批示，教育發展基金現公布二零一九年第二季度財

政資助名單：

Os concorrentes ou os seus representantes devem estar 

presentes no acto público da abertura das propostas para os 

efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 

8 de Novembro, e também para esclarecer eventuais dúvidas 

relativas aos documentos apresentados no concurso.

15. Local, horário e preço para exame do processo e obten-

ção de cópia:

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 

andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 

Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

Horário: nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 

17,30 horas, a partir da data de publicação do presente anúncio 

até à data limite para a entrega das propostas.

Preço: na Secção de Aprovisionamento podem ser adquiri-

das cópias do processo do concurso público, pelo preço de mil 

patacas ($1 000,00) cada exemplar.

16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos pesos 

de ponderação:

— Prazo de execução e plano de trabalho: 15%;

— Tempo de actuação profissional do concorrente e expe-

riência do pessoal interveniente nas presentes obras: 11%;

— Experiência pertinente do concorrente na realização de 

obras: 16%;

— Plano de segurança para as presentes obras: 6%;

— Qualidade de materiais: 12%;

— Preço (o preço mais baixo terá a pontuação mais elevada 

neste critério): 40%;

Total: 100%.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem com-

parecer 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, a 

partir de 4 de Setembro de 2019, quarta-feira, até à data limite 

para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de 

eventuais esclarecimentos adicionais.

Universidade de Macau, aos 28 de Agosto de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 5 471,00)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-

bro, referente aos apoios financeiros concedidos a particu- 

lares e a instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvi-

mento Educativo publicar a listagem dos apoios concedidos no 

2.º trimestre de 2019:



15546 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

澳門科學技術協進會

Associação Promotora das Ciências e Tecnolo-

gias de Macau

21/5/2019 $ 501,670.00 普及生物技術教學實驗活動計劃（2019-2020）。

Subsídio para continuação da realização do 

projecto do laboratório de ensino de Biotecno-

logia (2019-2020).

聖安東尼幼稚園

Centro de Educação Infantil Santo António

1/4/2019 $ 64,385.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括特殊教育、傳承中華文化、資訊科技教育、

促進校本的德育發展、家校合作、以及學校暑期

活動資助計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o ensino 

especial, a transmissão da cultura chinesa, as 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a cooperação 

entre a família e a escola, e o plano do sub-

sídio das actividades das férias de verão das 

escolas.

1/4/2019 $ 49,710.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo e a repara-

ção do edifício escolar, a aquisição dos equipa-

mentos.

6/5/2019 $ 446,480.00 註Observações b

宣信教育中心

Centro de Educação Simpson

12/6/2019 $ 1,813,200.00 資助2018/2019學年“校園新領域”校園適應學

習計劃。 

Subsídio para o plano «Aprendizagem Nova 

Escola» para apoiar os alunos na adaptação à 

vida escolar 2018/2019.

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

1/4/2019 $ 1,084,905.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流資助計劃、特殊教育、葡語課程、促進校

本的德育發展、促進學生會的健康發展、家校合

作、資訊科技教育、科學實驗探究計劃、學校暑

期活動資助計劃，以及促進學生學習成功。
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

1/4/2019 Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, o ensino especial, 

os cursos de português, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a cooperação 

entre a família e a escola, as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, o plano 

de experimentação e investigação científica, o 

plano do subsídio das actividades das férias de 

verão das escolas e a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem.

1/4/2019 $ 1,146,710.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,431,550.00 註Observações b

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima — Secção 

Chinesa

1/4/2019 $ 2,521,995.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、學生電腦更新、教學人員手提

電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de esenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, os computadores para os alunos 

(actualização) o computador portátil para os 

docentes (actualização).

1/4/2019 $ 885,245.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、促進學生會的健康發展、家校合作、促

進學生學習成功，以及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima — Secção 

Chinesa

1/4/2019  promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, a cooperação entre a família e a 

escola, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem e o ensino de tecnologias de 

informação e comunicação.

6/5/2019 $ 1,964,000.00 註Observações b

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima — Secção 

Inglesa

1/4/2019 $ 792,175.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、傳承中華文化、學生考取語文及職業技能認

證培訓班、校本語言學習及閱讀活動、促進校本

的德育發展、促進學生會的健康發展、促進學生

學習成功、資訊科技教育，以及學校暑期活動。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, formação para 

a obtenção de credenciação das capacidades 

linguísticas e da competência profissional pelos 

alunos, as actividades de aprendizagem linguís-

tica e de leitura na própria escola, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to saudável das associações de alunos, a pro-

moção para o sucesso dos alunos na aprendiza-

gem, o ensino de tecnologias de informação e 

comunicação e o plano de subsídio de activida-

des de férias de Verão das escolas.

1/4/2019 $ 1,919,465.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

學生電腦更新。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, os computadores para 

os alunos (actualização), o computador portá-

til para os docentes (actualização).

6/5/2019 $ 1,268,170.00 註Observações b
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

聖若瑟教區中學（第一校）

Colégio Diocesano de São José (1)

1/4/2019 $ 445,300.00 註Observações c

1/4/2019 $ 190,875.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括葡語課程、傳承中華文化、姐妹學校交流計

劃、校本語言學習及閱讀活動、促進學生學習成

功，以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo os cursos 

de português, a transmissão da cultura chinesa, 

o plano de intercâmbio entre escolas gemina-

das, as actividades de aprendizagem linguísti-

ca e de leitura na própria escola, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, e 

a cooperação entre a família e escola.

6/5/2019 $ 488,400.00 註Observações b

聖若瑟教區中學（第二、三校）（中文部）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3) (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 953,895.00 註Observações c

1/4/2019 $ 187,510.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、葡語課

程、傳承中華文化、姐妹學校交流計劃、校本語

言學習及閱讀活動、促進學生學習成功、資訊科

技教育，以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, os cursos de portu-

guês, a transmissão da cultura chinesa, o plano 

de intercâmbio entre escolas geminadas, as 

actividades de aprendizagem linguística e de 

leitura na própria escola, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, o ensino 

de tecnologias de informação e comunicação e 

a cooperação entre famílias e escolas.

6/5/2019 $ 480,740.00 註Observações b

聖若瑟教區中學（第二、三校）（英文部）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3) (Secção 

Inglês)

1/4/2019 $ 45,800.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括葡語課程、傳承中華文化，以及資訊科技教

育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo os cursos 

de português, a transmissão da cultura chinesa 

e o ensino de tecnologias de informação e co-

municação.
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Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

聖若瑟教區中學（第二、三校）（英文部）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3) (Secção 

Inglês)

1/4/2019 $ 47,580.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos.

6/5/2019 $ 40,120.00 註Observações b

聖若瑟教區中學（第四校）

Colégio Diocesano de São José (4)

1/4/2019 $ 801,490.00 註Observações c

1/4/2019 $ 71,915.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括葡語課程、傳承中華文化、家校合作，以及

資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo os cursos 

de português, a transmissão da cultura chine-

sa, a cooperação entre famílias e escolas e o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação.

16/4/2019 $ 191,730.00 資助校舍緊急工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente do 

edifício escolar.

6/5/2019 $ 445,150.00 註Observações b

聖若瑟教區中學第六校（中文部）

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 483,930.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括葡語課程、“認識祖國、愛我中華”學習之

旅、特殊教育、姐妹學校交流計劃、傳承中華文

化、校本語言學習及閱讀活動、促進學生學習成

功、促進校本的德育發展、家校合作，以及資訊

科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo os cursos 

de português, as viagens de estudo ao conti-

nente, o ensino especial, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, a transmissão da 

cultura chinesa, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola, a 

cooperação entre famílias e escolas e o ensino 

de tecnologias de informação e comunicação.
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聖若瑟教區中學第六校（中文部）

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 435,355.00 註Observações c

6/5/2019 $ 601,180.00 註Observações b

聖若瑟教區中學第六校（英文部）

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Inglesa)

1/4/2019 $ 20,870.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括促進校本的德育發展及促進學生學習成

功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a promo-

ção do desenvolvimento da educação moral 

para a própria escola e a promoção para o su-

cesso dos alunos na aprendizagem.

6/5/2019 $ 29,940.00 註Observações b

聖若瑟教區中學第五校（中文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 858,315.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、學生考取語文及專業技能認證培訓

班、特殊教育、校本語言學習及閱讀活動、促進

校本的德育發展、資訊科技教育、促進學生學習

成功、家校合作，以及學校暑期活動資助計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, formação para 

a obtenção de credenciação das capacidades 

linguísticas e da competência profissional pelos 

alunos, o ensino especial, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola, a promoção do desenvolvimento 

da educação moral para a própria escola, o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, a cooperação entre famílias 

e escolas, e o plano de subsídio de actividades 

de férias de verão das escolas.

1/4/2019 $ 2,887,845.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,915,820.00 註Observações b

聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Inglesa)

1/4/2019 $ 105,000.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano de 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos.
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聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Inglesa)

1/4/2019 $ 452,900.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、學生考取語文及專業技能認證培訓

班、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德育

發展、資訊科技教育、促進學生學習成功、學校

暑期活動資助計劃，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, formação para 

a obtenção de credenciação das capacidades 

linguísticas e de competência profissional pe-

los alunos, as actividades de aprendizagem lin-

guística e de leitura na própria escola, a pro-

moção do desenvolvimento da educação moral 

para a própria escola, o ensino de tecnologias 

de informação e comunicação, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, o 

plano de subsídio de actividades de férias de 

verão das escolas, e os outros itens necessários 

para o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 142,050.00 註Observações b

嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

1/4/2019 $ 261,125.00 註Observações c

1/4/2019 $ 89,900.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、資訊科技教育以及促進校本的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, as tecnologias de informação 

e comunicação no ensino e a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos.

6/5/2019 $ 1,210,890.00 註Observações b

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus — 

Secção Inglesa

1/4/2019 $ 1,535,645.00 註Observações c

1/4/2019 $ 902,905.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、學生考取語文及職業技能認證培訓班、

促進校本的德育發展、促進學生會的健康發展、

家校合作、學校暑期活動資助計劃、促進學生學
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嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus — 

Secção Inglesa

1/4/2019 習成功，資訊科技教育、校本語言學習及閱讀活

動、學以致用計劃、以及高中畢業生升學輔導計

劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, a pro-

moção do desenvolvimento da educação moral 

para a própria escola, o promoção do desen-

volvimento saudável das associações de alu-

nos, a cooperação entre a família e a escola, o 

plano do subsídio das actividades das férias de 

Verão das escolas, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, as acti-

vidades de aprendizagem linguística e de leitu-

ra na própria escola, o plano de utilização dos 

conhecimentos aprendidos, e plano de apoio 

para o prosseguimento de estudos dos finalis-

tas do ensino secundário complementar.

6/5/2019 $ 1,436,690.00 註Observações b

嘉諾撒聖心中學（幼稚園）

Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Jar-

dim de Infância)

1/4/2019 $ 37,100.00 註Observações c

1/4/2019 $ 320,375.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、促進校本的德育發展，以及

資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa e a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos.

16/4/2019 $ 85,360.00 資助校舍緊急工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente do 

edifício escolar.

6/5/2019 $ 772,490.00 註Observações b

鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 2,356,395.00 註Observações c
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鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

1/4/2019 $ 780,695.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、學校暑期活動資助計劃、校本語言學習及

閱讀活動、資訊科技教育，促進學生學習成功、

家校合作、促進學生會的健康發展、及促進校本

的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, a transmissão 

da cultura chinesa, o plano de subsídio de 

actividades de férias de Verão das escolas, as 

actividades de aprendizagem linguística e de 

leitura na escola, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, as tecnologias de 

informação, a comunicação no ensino a coo-

peração entre a família e a escola, a promoção 

do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, e a promoção do desenvolvimento 

da educação moral para a própria escola.

6/5/2019 $ 1,439,140.00 註Observações b

利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

1/4/2019 $ 419,330.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、校本語言

學習及閱讀活動、促進校本的德育發展、家校合

作、促進學生學習成功、資訊科技教育、學校暑

期活動以及高中畢業生升學輔導計劃。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo viagens de 

estudo ao continente, actividades de aprendi-

zagem linguística e de leitura na própria escola, 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para própria escola, cooperação entre 

a família e a escola, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, ensino de tecno-

logias de informação e comunicação, plano de 

subsídio de actividades de férias de Verão das 

escolas, plano de apoio para o prosseguimento 

de estudos dos finalistas do ensino secundário 

complementar.

1/4/2019 $ 1,486,890.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano de
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利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

1/4/2019 desenvolvimento das potencialidades dos alu-

nos, reparação do edifício escolar e aquisição 

dos equipamentos, actualização do software e 

hardware no âmbito da tecnologia informática, 

requerimento de continuidade de utilização no 

custos de acesso à internet para a escola.

6/5/2019 $ 1,093,120.00 註Observações b

陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

1/4/2019 $ 1,650,305.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學校上網費用更新、校舍修葺與設備購置、

學生電腦更新、教學人員手提電腦更新、更新資

訊軟硬件、學生潛能發展計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo computa-

dores para os alunos (actualização), o compu-

tador portátil para os docentes (actualização), 

o requerimento de continuidade de utilização 

nos Custos de Acesso à Internet para a escola, 

a actualização do software e hardware no âm-

bito da tecnologia informática, a reparação do 

edifício escolar, a aquisição dos equipamentos.

1/4/2019 $ 986,115.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、學生考

取語文及專業技能認證培訓班、學校暑期活動資

助計劃、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的

德育發展、促進學生學習成功、促進學生會的健

康發展、資訊科技教育、科學實驗探究、以及按

校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, formação para a ob-

tenção de credenciação das capacidades lin-

guísticas e da competência profissional pelos 

alunos, o plano de subsídio de actividades de 

férias de verão das escolas, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola, a promoção do desenvolvimento 

da educação moral na própria escola, a promo-

ção para o sucesso dos alunos na aprendiza-

gem, a promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, o plano 

de experimentação e investigação científica, e 

ainda outros itens necessários para o desenvol-

vimento escolar.
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陳瑞祺永援中學（分校）

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

Sucursal

6/5/2019 $ 1,236,970.00 註Observações b

1/4/2019 $ 302,005.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生電腦更新、教學人員手提電腦更新、學

校上網費用更新、更新資訊軟硬件、校舍修葺與

設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo computa-

dores para os alunos (actualização), o compu-

tador portátil para os docentes (actualização), 

o requerimento de continuidade de utilização 

nos Custos de Acesso à Internet para a escola, 

a actualização do software e hardware no âm-

bito da tecnologia informática, a reparação do 

edifício escolar, a aquisição dos equipamentos.

1/4/2019 $ 32,555.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活動、

家校合作、以及促進校本的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola, a cooperação entre a família e a 

escola, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola.

6/5/2019 $ 623,020.00 註Observações b

粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

1/4/2019 $ 2,416,555.00 註Observações c

1/4/2019 $ 1,391,145.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、開放校

園設施、特殊教育、傳承中華文化、學生考取語

文及專業技能認證培訓班、家校合作、語言學習

及閱讀活動、促進校本的德育發展、促進學生

會的健康發展、資訊科技教育、科學實驗探究計

劃、學校暑期活動資助計劃、促進學生學習成

功、按校本需要的項目，以及高中畢業生升學輔

導計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a abertura das instala-

ções escolares ao público, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, formação para 

a obtenção de credenciação das capacidades
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粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

1/4/2019 linguísticas e da competência profissional 

pelos alunos, a comunicação no ensino a co-

operação entre a família e a escola, as activi-

dades de aprendizagem linguística e de leitura 

na escola, a promoção do desenvolvimento 

da educação moral na escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, as tecnologias de informação e comu-

nicação no ensino, o plano de experimentação 

e investigação científica, o plano de subsídio 

de actividades de férias de verão das escolas, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, o plano de intercâmbio entre escolas 

geminadas e os itens necessários para o de-

senvolvimento escolar, o plano de apoio para 

o prosseguimento de estudos dos finalistas do 

ensino secundário complementar.

6/5/2019 $ 1,412,630.00 註Observações b

明愛學校

Escola Cáritas de Macau

1/4/2019 $ 1,168,810.00 註Observações c

1/4/2019 $ 214,405.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括開放校園設施、特殊教育，以及資訊科技教

育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a abertura 

das instalações escolares ao público, o ensino 

especial e as tecnologias de informação e co-

municação no ensino.

6/5/2019 $ 495,340.00 註Observações b

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

1/4/2019 $ 2,863,095.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學

習之旅、姐妹學校交流計劃、特殊教育、傳承中

華文化、學生考取語文及職業技能認證、開放校

園設施、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的

德育發展、家校合作、科學實驗探究、促進學生

學習成功、促進學生會的健康發展、資訊科技教

育、教學人員手提電腦、學校暑期活動、高中畢

業生升學輔導計劃以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo itens de 

desenvolvimento prioritário, as viagens de 

estudo ao continente, o plano de intercâmbio 

entre escolas geminadas, o ensino especial, 

a transmissão da cultura chinesa, a obtenção
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澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

1/4/2019 de credenciação das capacidades linguísticas 

da competência profissional pelos alunos, a 

abertura das instalações escolares ao público, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola, o plano de experimentação e inves-

tigação científica, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o ensino de tecnologias de informação 

e comunicação, os computadores portáteis 

dos docentes, o plano de subsídio de activida-

des de férias de verão das escolas, o plano de 

apoio para o prosseguimento de estudos dos 

finalistas do ensino secundário complementar 

e ainda outros itens necessários para o desen-

volvimento escolar.

1/4/2019 $ 2,300,490.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、教學人員

手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, o computador portátil para os 

docentes (actualização).

6/5/2019 $ 1,738,740.00 註Observações b

21/5/2019 $ 195,120.00 增撥2018/2019學年“學校發展計劃——職業技

術教育”資助。 

Subsídio suplementar para o Plano de Desen-

volvimento das Escolas 2018/2019 — Ensino 

Técnico Profisssional.

菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

1/4/2019 $ 931,295.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生考取語文及專業技能認證培訓班、“認

識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華文化、促
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菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

1/4/2019 進學生學習成功、促進學生會的健康發展、家校

合作、資訊科技教育、學校暑期活動資助計劃，

以及促進校本的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo formação 

para a obtenção de credenciação das capaci-

dades linguísticas e da competência profis-

sional pelos alunos, as viagens de estudo ao 

continente, a transmissão da cultura chinesa, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a cooperação 

entre a família e a escola, o ensino de tecnolo-

gias de informação e comunicação, o plano de 

subsídio de actividades de férias de verão das 

escolas, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola.

1/4/2019 $ 1,329,695.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,647,880.00 註Observações b

菜農子弟學校（灣景分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal de Wan 

Keng)

1/4/2019 $ 665,435.00 註Observações c

1/4/2019 $ 30,765.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、家校合作，以及資訊科技教

育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a transmis-

são da cultura chinesa, a cooperação entre a 

família e a escola, o ensino de tecnologias de 

informação e comunicação.

6/5/2019 $ 458,370.00 註Observações b

菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

1/4/2019 $ 446,135.00 註Observações c

1/4/2019 $ 44,165.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、家校合作、資訊科技教育，

以及促進校本的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, a cooperação entre 

a família e a escola, o ensino de tecnologias 

de informação e comunicação, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola.

6/5/2019 $ 463,910.00 註Observações b
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澳門中德學校

Escola Chong Tak de Macau

1/4/2019 $ 450,995.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、特殊教育、傳承中華文化、校本語

言學習及閱讀活動、教學人員手提電腦、促進學

生學習成功、學生電腦（發展）、資訊科技教育、

家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâmbio 

entre escolas geminadas, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na própria 

escola, os computadores portáteis dos docentes, 

a promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, computadores para os alunos, o ensino 

de tecnologias de informação e comunicação, a 

cooperação entre a família e a escola.

1/4/2019 $ 948,835.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、教學人員

手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, o computador portátil para os 

docentes (actualização).

6/5/2019 $ 811,340.00 註Observações b

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

1/4/2019 $ 189,790.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括姐妹學校交流計劃、促進校本的德育發展、

家校合作、教學人員手提電腦，以及按校本需要

的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo ao plano 

de intercâmbio entre escolas geminadas, a pro-

moção do desenvolvimento da educação moral 

para a própria escola, a cooperação entre a 

família e a escola, os computadores portáteis 

dos docentes, e ainda outros itens necessários 

para o desenvolvimento escolar.
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協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

1/4/2019 $ 306,495.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置、教學人員手提電腦更

新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar, o computador portátil 

para os docentes (actualização).

6/5/2019 $ 624,210.00 註Observações b

聖善學校

Escola Dom João Paulino

1/4/2019 $ 443,305.00 註Observações c

1/4/2019 $ 151,020.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、傳承中華文化、資訊科技教育，以及促進學

生學習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, o ensino de 

tecnologias de informação e comunicação, e a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem.

6/5/2019 $ 332,610.00 註Observações b

婦聯學校

Escola da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

1/4/2019 $ 75,000.00 資助2018/2019學校年度脫產培訓。 

Subsídio para a suspensão provisória das 

actividades para a reciclagem do ano lectivo de 

2018/2019.

1/4/2019 $ 787,130.00 註Observações c

1/4/2019 $ 838,260.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、開放校園設施、葡語課程、姐妹學校交流

計劃、促進學生會的健康發展、促進校本的德育

發展、家校合作、校本語言學習及閱讀活動、資

訊科技教育，以及科學實驗探究計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, a transmissão 

da cultura chinesa, a abertura das instalações 

escolares ao público, os cursos de português, o 

plano de intercâmbio entre escolas geminadas, 

a promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria
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婦聯學校

Escola da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

1/4/2019 escola, a cooperação entre a família e a escola, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino e ainda 

outros itens necessários para o desenvolvimen-

to escolar.

6/5/2019 $ 1,037,940.00 註Observações b

聖家學校

Escola da Sagrada Família

1/4/2019 $ 46,860.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅及促進校

本的德育發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola.

1/4/2019 $ 1,222,945.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

更新資訊軟硬件、學生電腦更新、教學人員手提

電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, os computadores para os alunos 

(actualização), o omputador portátil para os 

docentes (actualização).

6/5/2019 $ 1,158,410.00 註Observações b

21/5/2019 $ 88,960.00 資助校舍緊急工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente do 

edifício escolar.

12/6/2019 $ 73,280.00 資助2018/2019學校年度姐妹學校交流計劃。

Subsídio para intercâmbio entre escolas gemi-

nadas no ano escolar 2018/2019.

聯國學校

Escola das Nações

1/4/2019 $ 716,330.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar e a aquisição dos equi-

pamentos.
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聯國學校

Escola das Nações

1/4/2019 $ 160,250.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括資訊科技教育以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as tecno-

logias de informação e comunicação no ensino 

e itens necessários para o desenvolvimento 

escolar.

6/5/2019 $ 997,160.00 註Observações b

澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

1/4/2019 $ 1,146,175.00 註Observações c

1/4/2019 $ 842,600.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、學生考取語文及專業技能認證培訓班、

促進學生會的健康發展、校本語言學習及閱讀活

動、促進校本的德育發展、家校合作、促進學生

學習成功、高中畢業生升學輔導計劃、科學實驗

探究、資訊科技教育，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, a pro-

moção do desenvolvimento saudável das asso-

ciações de alunos, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a cooperação en-

tre a família e a escola, a promoção para o su-

cesso dos alunos na aprendizagem, o plano de 

apoio para o prosseguimento de estudos dos 

finalistas do ensino secundário complementar, 

o plano de experimentação e investigação cien-

tífica, o ensino de tecnologias de informação e 

comunicação e ainda outros itens necessários 

para o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 1,539,080.00 註Observações b

聖瑪大肋納學校

Escola de Santa Madalena

1/4/2019 $ 158,480.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、教學人員

手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano
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聖瑪大肋納學校

Escola de Santa Madalena

1/4/2019 de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar e a 

aquisição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, o computador portátil para os 

docentes (actualização).

1/4/2019 $ 314,715.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活動、

促進校本的德育發展、促進學生學習成功，以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, as actividades 

de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola, 

os computadores portáteis dos docentes, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem e ainda outros itens necessários para 

o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 513,800.00 註Observações b

21/5/2019 $ 148,200.00 2018/2019學年融合教育額外補充資助。 

Subsídio suplementar de ensino inclusivo do 

ano lectivo de 2018/2019.

聖瑪大肋納學校（分校）

Escola de Santa Madalena (Sucursal)

1/4/2019 $ 94,735.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、促進學生學習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem.

1/4/2019 $ 1,001,185.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、學生電腦

更新、教學人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano
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聖瑪大肋納學校（分校）

Escola de Santa Madalena (Sucursal)

1/4/2019 de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, os computadores para os alunos 

(actualização), o computador portátil para os 

docentes (actualização).

6/5/2019 $ 452,140.00 註Observações b

21/5/2019 $ 252,000.00 2018/2019學年融合教育額外補充資助。 

Subsídio suplementar de ensino inclusivo do 

ano lectivo de 2018/2019.

聖德蘭學校

Escola de Santa Teresa do Menino Jesus

1/4/2019 $ 176,085.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、家校合作、科學實驗探究、促進學生學

習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a cooperação 

entre a família e a escola, o plano de experi-

mentação e investigação científica, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem.

1/4/2019 $ 681,230.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

學生電腦更新。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano de 

desenvolvimento das potencialidades dos alu-

nos, reparação do edifício escolar e aquisição 

dos equipamentos, computadores para alunos 

(actualização).

6/5/2019 $ 833,525.00 註Observações b

九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

1/4/2019 $ 98,830.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置、更新資訊軟硬件、學

校上網費用更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», 

do a no lec t ivo de 2018/2019, i nc lu i ndo a
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九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

1/4/2019 reparação do edifício escolar, a aquisição dos 

equipamentos, a actualização do software e 

hardware no âmbito da tecnologia informática, 

o requerimento de continuidade de utilização 

nos Custos de Acesso à Internet para a escola.

1/4/2019 $ 164,660.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、資訊科

技教育、促進學生學習成功、促進校本的德育發

展，以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, as tecnologias 

de informação e comunicação no ensino, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola e para a 

cooperação entre a família e a escola.

6/5/2019 $ 303,650.00 註Observações b

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

1/4/2019 $ 60,000.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”

的教學人員的專業發展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, de desenvolvimento 

profissional do pessoal docente.

1/4/2019 $ 1,408,950.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、姐妹學校交流資助計劃、開放校園設施、

葡語課程、科學實驗探究計劃、促進學生學習成

功、校本語言學習及閱讀活動、促進學生會的健

康發展、促進校本的德育發展、家校合作、資訊

科技教育，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, as viagens de estu-

do ao continente, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, a abertura das instalações 

escolares ao público, os cursos de português, o 

plano de experimentação e investigação cien-

tífica, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 
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濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

1/4/2019 escola, a cooperação entre a família e a escola, 

as tecnologias de informação e comunicação 

no ensino e os itens necessários para o desen-

volvimento escolar.

1/4/2019 $ 3,042,735.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

特別項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, os planos especiais.

6/5/2019 $ 1,810,660.00 註Observações b

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

1/4/2019 $ 38,850.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括促進校本的德育發展，以及家校合作。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a promo-

ção do desenvolvimento da educação moral na 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola.

1/4/2019 $ 1,031,800.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

特別項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, os planos especiais.

6/5/2019 $ 468,750.00 註Observações b

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

1/4/2019 $ 837,895.00 註Observações c

1/4/2019 $ 423,100.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、特殊教育、促進校本的德育發展、促進學

生學習成功、校本語言學習及閱讀活動、家校合

作，以及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, o ensino especial, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para 
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澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

1/4/2019 a própria escola, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, as actividades 

de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos.

6/5/2019 $ 1,238,315.00 註Observações b

1/4/2019 $ 745,155.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、姐妹學校交流資助計劃、特殊教育、校本

語言學習及閱讀活動、促進校本的德育發展、促

進學生會的健康發展、促進學生學習成功資訊

科技教育、家校合作，以及高中畢業生升學輔導

計劃。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, o ensino especial, as activi-

dades de aprendizagem linguística e de leitura 

na própria escola, a promoção do desenvol-

vimento da educação moral para a própria 

escola, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

a promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos, a cooperação entre a 

família e a escola e o plano de apoio para o 

prosseguimento de estudos dos finalistas do 

ensino secundário complementar.

1/4/2019 $ 2,463,370.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,370,900.00 註Observações b

沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

1/4/2019 $ 349,680.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、特殊教育、傳承中華文化、校本語

言學習及閱讀活動、促進校本的德育發展、家校

合作、促進學生學習成功、資訊科技教育、教學

人員手提電腦，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, o ensino especial, 

a transmissão da cultura chinesa, as actividades 
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沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

1/4/2019 de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola, a 

cooperação entre a família e a escola, a pro-

moção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, o ensino de tecnologias de informação 

e comunicação, os computadores portáteis dos 

docentes e ainda outros itens necessários para 

o desenvolvimento escolar.

1/4/2019 $ 1,020,880.00 註Observações c

6/5/2019 $ 587,480.00 註Observações b

海星中學

Escola Estrela do Mar

1/4/2019 $ 104,440.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、促進學生學習成功、促進校本的德育發展、

以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola, a coo-

peração entre a família e a escola.

1/4/2019 $ 151,615.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、學校上網費用更新、學

生電腦更新、校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, o requerimento de continuidade de 

utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, os computadores para os alunos 

(actualização), a reparação do edifício escolar 

e a aquisição dos equipamentos.

6/5/2019 $ 454,560.00 註Observações b

1/4/2019 $ 1,021,195.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、學校上網費用更新、學

生電腦更新、校舍修葺與設備購置、更新資訊軟

硬件。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, o requerimento de continuidade de 
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海星中學

Escola Estrela do Mar

1/4/2019 utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, os computadores e para os alu-

nos (actualização), a reparação do edifício 

escolar, a aquisição dos equipamentos, a actu-

alização do software e hardware no âmbito da 

tecnologia informática.

1/4/2019 $ 621,690.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、促進學生學習成功、促進校本的德育發展、

家校合作、促進學生會的健康發展、資訊科技教

育、以及校本語言學習及閱讀活動。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola, a coope-

ração entre a família e a escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o ensino de tecnologias de informação 

e comunicação, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola.

6/5/2019 $ 1,344,210.00 註Observações b

氹仔坊眾學校

Escola Fong Chong da Taipa

1/4/2019 $ 604,695.00 註Observações c

1/4/2019 $ 355,745.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、姐妹學校交流資助計劃、促進校本的德

育發展、促進學生會的健康發展、科學實驗探究

計劃、學校暑期活動資助計劃、促進學生學習成

功，以及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, a promoção do desenvolvi-

mento da educação moral para a própria esco-

la, a promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, o plano de experi-

mentação e investigação científica, o plano do 

subsídio das actividades das férias de verão das 

escolas, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem e a promoção do desenvolvi-

mento saudável das associações de alunos.

6/5/2019 $ 1,065,760.00 註Observações b
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氹仔坊眾學校（分校）

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

1/4/2019 $ 38,845.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano de 

reparação do edifício escolar, a aquisição dos 

equipamentos.

6/5/2019 $ 484,320.00 註Observações b

福建學校

Escola Fukien

1/4/2019 $ 729,315.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola.

1/4/2019 $ 350,245.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活動、

促進校本的德育發展、促進學生會的健康發展、

家校合作、科學實驗探究、促進學生學習成功，

以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

transmissão da cultura chinesa, as actividades 

de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola, a 

promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos, a cooperação entre a 

família e a escola, o plano de experimentação 

e investigação científica, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem e ainda 

outros itens necessários para o desenvolvimento 

escolar.

6/5/2019 $ 531,845.00 註Observações b
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下環浸會學校

Escola Ha Van Cham Vui

1/4/2019 $ 77,450.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、促進校

本的德育發展以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola, para a cooperação entre a família e a 

escola.

1/4/2019 $ 611,385.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置、學校上網費用更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar, a aquisição dos equi-

pamentos, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola.

6/5/2019 $ 391,930.00 註Observações b

海暉學校

Escola Hoi Fai

1/4/2019 $ 642,060.00 註Observações c

1/4/2019 $ 79,685.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅以及家校

合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, e a cooperação entre 

a família e a escola.

6/5/2019 $ 610,630.00 註Observações b

濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

1/4/2019 $ 170,530.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、姐妹學校交流資助計劃、校

本語言學習及閱讀活動、促進校本的德育發展，

以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, o plano de inter-

câmbio entre escolas geminadas, as activida-

des de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola e a 

cooperação entre a família.
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濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

1/4/2019 $ 843,240.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺工程與設備、中/長期計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar, a aquisição dos equipa-

mento, o plano a médio e a longo prazo.

6/5/2019 $ 462,960.00 註Observações b

濠江中學附屬小學

Escola Hou Kong (Primário)

1/4/2019 $ 150,000.00 資助2018/2019學校年度脫產培訓。 

Subsídio para a suspensão provisória das ac-

tividades para a reciclagem do ano lectivo de 

2018/2019.

1/4/2019 $ 142,660.00 資助校舍緊急維修工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente das 

escolares.

1/4/2019 $ 1,983,635.00 註Observações c

1/4/2019 $ 920,380.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、特殊教育、姐妹學校交流資助計劃、促

進校本的德育發展、家校合作、科學實驗探究計

劃、促進學生學習成功、校本語言學習及閱讀

活動、資訊科技教育，以及促進學生會的健康發

展。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, o ensino especial, o plano de in-

tercâmbio entre escolas geminadas, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a cooperação entre a família e a 

escola, o plano de experimentação e investigação 

científica, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, as 

tecnologias de informação e comunicação no en-

sino, e a promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos.

6/5/2019 $ 1,185,270.00 註Observações b

濠江中學

Escola Hou Kong (Secundário)

1/4/2019 $ 1,938,295.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、姐妹學校交流資助計劃、開放校園設

施、特殊教育、葡語課程、學生考取語文及職業

技能認證培訓班、校本語言學習及閱讀活動、促

進校本的德育發展、促進學生會的健康發展、
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濠江中學

Escola Hou Kong (Secundário)

1/4/2019 家校合作、科學實驗探究計劃、學校暑期活動資

助計劃、促進學生學習成功，以及高中畢業生升

學輔導計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, a abertura das instalações 

escolares ao público, o ensino especial, os cur-

sos de português, formação para a obtenção 

de credenciação das capacidades linguísticas 

e da competência profissional pelos alunos, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a promoção do desenvolvi-

mento saudável das associações de alunos, a 

cooperação entre a família e a escola, o plano 

de experimentação e investigação científica, o 

plano do subsídio das actividades das férias de 

verão das escolas, a promoção para o suces-

so dos alunos na aprendizagem e o plano de 

apoio para o prosseguimento de estudos dos 

finalistas do ensino secundário complementar.

1/4/2019 $ 4,207,905.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

特別項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, os planos especiais.

6/5/2019 $ 1,632,230.00 註Observações b

青洲小學

Escola Ilha Verde

1/4/2019 $ 915,975.00 註Observações c

1/4/2019 $ 194,475.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、開放校園設施、促進學生學習成功

及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre as escolas geminadas, a abertura ao 
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青洲小學

Escola Ilha Verde

1/4/2019 público das instalações escolares, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem e 

as tecnologias de informação e a comunicação 

no ensino.

6/5/2019 $ 663,520.00 註Observações b

21/5/2019 $ 15,644,840.00 資助校舍擴建工程。 

Subsídio para obras de ampliação do edifício 

escolar.

啟智學校

Escola Kai Chi

1/4/2019 $ 150,325.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

中/長期計劃、更新資訊軟硬件、學校上網費用更

新、教學人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano de 

desenvolvimento das potencialidades dos alu-

nos, a reparação do edifício escolar, a aquisição 

dos equipamentos, o plano a médio e a longo 

prazo, a actualização do software e hardware 

no âmbito da tecnologia informática, o requeri-

mento de continuidade de utilização nos Custos 

de Acesso à Internet para a escola, o computa-

dor portátil para os docentes (actualização).

6/5/2019 $ 477,760.00 註Observações b

教業中學

Escola Kao Yip

1/4/2019 $ 823,735.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、姐妹學校交流資助計劃、校本語言學習及

閱讀活動、促進校本的德育發展、促進學生會的

健康發展、家校合作、促進學生學習成功、校本

語言學習及閱讀活動，以及資訊科技教育。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, o plano de intercâmbio entre es-

colas geminadas, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a cooperação entre a família e a esco-

la, a promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, as actividades de prendizagem 

linguística e de leitura na própria escola e a 

promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos.

1/4/2019 $ 1,404,340.00 註Observações c
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教業中學附屬小學暨幼稚園分校

Escola Kao Yip (Primária e Pre-Primária) 

Sucursal

1/4/2019 $ 163,395.00 註Observações c

1/4/2019 $ 140,070.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、姐妹學校交流資助計劃、促

進校本的德育發展、校本語言學習及閱讀活動，

家校合作，以及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, o plano de inter-

câmbio entre escolas geminadas, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para 

a própria escola, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a cooperação entre a família e a escola e a 

promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos.

教業中學（分校）

Escola Kao Yip (Sucurcal)

1/4/2019 $ 942,420.00 註Observações c

1/4/2019 $ 398,010.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、姐妹學校交流資助計劃、促進校本的德育

發展、促進學生會的健康發展、科學實驗探究計

劃、促進學生學習成功、資訊科技教育、校本語

言學習及閱讀活動，以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, a promoção do desenvolvi-

mento da educação moral para a própria esco-

la, a promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, o plano de experi-

mentação e investigação científica, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

a promoção do desenvolvimento saudável das 

associações de alunos, as actividades de apren-

dizagem linguística e de leitura na própria es-

cola e a cooperação entre a família e a escola.

鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção Primária)

1/4/2019 $ 964,240.00 註Observações c

1/4/2019 $ 546,530.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的
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鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção Primária)

1/4/2019 德育發展、促進學生會的健康發展、家校合作、

科學實驗探究、促進學生學習成功、學校暑期活

動，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a cooperação entre a família e a esco-

la, o plano de experimentação e investigação 

científica, a promoção para o sucesso dos alu-

nos na aprendizagem, o plano de subsídio de 

actividades de férias de verão das escolas, e 

ainda outros itens necessários para o desenvol-

vimento escolar.

6/5/2019 $ 1,430,870.00 註Observações b

鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

1/4/2019 $ 1,005,480.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、傳承中華文化、學生考取語文及職

業技能認證培訓班、校本語言學習及閱讀活動、

促進校本的德育發展、促進學生會的健康發展、

科學實驗探究、促進學生學習成功、學以致用計

劃、資訊科技教育，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, a transmissão da 

cultura chinesa, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, as acti-

vidades de aprendizagem linguística e de leitu-

ra na própria escola, a promoção do desenvol-

vimento da educação moral para a própria es-

cola, a promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, o plano de experi-

mentação e investigação científica, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, o 

plano de utilização dos conhecimentos apren-

didos, o ensino de tecnologias de informação e 

comunicação e ainda outros itens necessários 

para o desenvolvimento escolar.
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鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

1/4/2019 $ 783,995.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,216,530.00 註Observações b

廣大中學

Escola Kwong Tai

1/4/2019 $ 773,595.00 註Observações c

1/4/2019 $ 698,005.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、姐妹學校交流資助計劃、開放校園設

施、學生考取語文及專業技能認證培訓班、校本

語言學習及閱讀活動、促進校本的德育發展、促

進學生會的健康發展、家校合作、學以致用計劃

資助、學校暑期活動資助計劃、促進學生學習成

功、高中畢業生升學輔導計劃，以及按校本需要

的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, a abertura das instalações 

escolares ao público, formação para a obtenção 

de credenciação das capacidades linguísticas 

e da competência profissional pelos alunos, as 

actividades de aprendizagem linguística e de 

leitura na própria escola, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a cooperação 

entre a família e a escola, o plano de utilização 

dos conhecimentos aprendidos, o plano do sub-

sídio das actividades das férias de Verão das 

escolas, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, o plano de apoio para o pros-

seguimento de estudos dos finalistas do ensino 

secundário complementar e ainda outros itens 

necessários para o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 985,680.00 註Observações b

廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

1/4/2019 $ 650,060.00 註Observações c

1/4/2019 $ 439,285.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、傳承中華文化、開放校園設施、校

本語言學習及閱讀活動、促進校本的德育發展、

家校合作、科學實驗探究、促進學生學習成功、

資訊科技教育，以及學校暑期活動。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 
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廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

1/4/2019 de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, a transmissão 

da cultura chinesa, a abertura das instalações 

escolares ao público, as actividades de apren-

dizagem linguística e de leitura na própria 

escola, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola, a co-

operação entre a família e a escola, o plano 

de experimentação e investigação científica, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, o ensino de tecnologias de informa-

ção e comunicação e o plano de subsídio de 

actividades de férias de verão das escolas.

6/5/2019 $ 603,090.00 註Observações b

蓮峰普濟學校

Escola Lin Fong Pou Chai

1/4/2019 $ 851,760.00 註Observações c

1/4/2019 $ 147,455.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、家校合

作、促進學生學習成功、學校暑期活動資助計

劃、資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as «via-

gens de estudo ao continente», a cooperação 

entre a família e a escola, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, o plano 

de subsídio de actividades de férias de verão 

das escolas, as tecnologias de informação e co-

municação no ensino.

6/5/2019 $ 488,170.00 註Observações b

嶺南中學

Escola Ling Nam

1/4/2019 $ 353,465.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中

華文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的

德育發展、資訊科技教育、學校暑期活動資助計

劃、促進學生學習成功，按校本需要的項目以及

高中畢業生升學輔導計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, o plano 

de subsídio das actividades das férias de verão 



15580 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2019 年 9 月 4 日

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

嶺南中學

Escola Ling Nam

1/4/2019 das escolas, a promoção para o sucesso dos 

alunos na aprendizagem, os itens necessários 

para o desenvolvimento escolar, o plano de 

apoio para o prosseguimento de estudos dos 

finalistas do ensino secundário complementar.

1/4/2019 $ 1,117,215.00 註Observações c

6/5/2019 $ 622,620.00 註Observações b

化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

1/4/2019 $ 1,737,010.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

學校上網費用更新、學生電腦更新、教學人員手

提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano de 

desenvolvimento das potencialidades dos alu-

nos, a reparação do edifício escolar, a aquisi-

ção dos equipamentos, o requerimento da con-

tinuidade da utilização nos Custos de Acesso 

à Internet para a escola, os computadores para 

os alunos (actualização), o computador portá-

til para os docentes (actualização).

1/4/2019 $ 655,185.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、特殊教育、傳承中華文化、學生考

取語文及職業技能認證培訓班、校本語言學習及

閱讀活動、促進校本的德育發展、促進學生會的

健康發展、家校合作、科學實驗探究、促進學生

學習成功、資訊科技教育、學校暑期活動，以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, o ensino especial, 

a transmissão da cultura chinesa, formação 

para a obtenção de credenciação das capacida-

des linguísticas e da competência profissional 

pelos alunos, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a cooperação entre a família e a esco-

la, o plano de experimentação e investigação 

científica, a promoção para o sucesso dos alu-

nos na aprendizagem, o ensino de tecnologias 
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化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

1/4/2019 de informação e comunicação, o plano de 

subsídio de actividades de férias de verão das 

escolas e ainda outros itens necessários para o 

desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 1,497,120.00 註Observações b

勞工子弟學校（幼稚園）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Pré-Primário)

1/4/2019 $ 241,155.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括姐妹學校交流計劃、傳承中華文化、促進校

本的德育發展、家校合作、按校本需要的項目、

校本語言學習及閱讀活動及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de intercâmbio entre escolas geminadas, a 

transmissão da cultura chinesa, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola e ainda outros itens necessários para 

o desenvolvimento escolar, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola e o ensino de tecnologias de infor-

mação e comunicação.

1/4/2019 $ 642,730.00 註Observações c

6/5/2019 $ 674,030.00 註Observações b

勞工子弟學校（小學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Primário)

1/4/2019 $ 18,680.00 資助2018/2019學校年度脫產培訓。 

Subsídio para a suspensão provisória das 

actividades para a reciclagem do ano lectivo 

de 2018/2019.

1/4/2019 $ 878,015.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、按校本需要的項目、促進學生學習

成功、校本語言學習及閱讀活動及資訊科技教

育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas e ainda outros 

itens necessários para o desenvolvimento esco-

lar, a promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola e o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação.

1/4/2019 $ 1,049,235.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,114,500.00 註Observações b
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勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Secundário)

1/4/2019 $ 1,082,300.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括葡語課程、學生及教學人員考取語文及專業

技能認證培訓班、“認識祖國、愛我中華”學習之

旅、姐妹學校交流計劃、傳承中華文化、促進校

本的德育發展、促進學生學習成功、促進學生會

的健康發展、學以致用計劃、校本語言學習及閱

讀活動及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo os cursos 

de português, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, as via-

gens de estudo ao continente, o plano de inter-

câmbio entre escolas geminadas, a transmissão 

da cultura chinesa, a promoção do desenvol-

vimento da educação moral para a própria es-

cola, a promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, a promoção do desenvolvimen-

to saudável das associações de alunos, o plano 

de utilização dos conhecimentos aprendidos, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola e o ensino de tec-

nologias de informação e comunicação.

1/4/2019 $ 2,102,325.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,226,520.00 註Observações b

澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

1/4/2019 $ 707,480.00 註Observações c

1/4/2019 $ 378,350.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、特殊教育、校本語言學習及閱讀活動、促

進學生學習成功、促進學生會的健康發展、科學

實驗探究計劃，以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o ensino especial, as activida-

des de aprendizagem linguística e de leitura 

na própria escola, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o plano de experimentação e investiga-

ção científica e a cooperação entre a família e 

a escola.

6/5/2019 $ 949,570.00 註Observações b
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培道中學

Escola Pui Tou

1/4/2019 $ 854,850.00 註Observações c

1/4/2019 $ 426,365.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學以致用計劃、“認識祖國、愛我中華”學

習之旅、傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活

動、促進校本的德育發展、促進學生會的健康

發展、科學實驗探究計劃、學校暑期活動資助計

劃、促進學生學習成功、姐妹學校交流計劃、高

中畢業生升學輔導計劃、資訊科技教育，以及按

校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o currícu-

lo da aplicação da própria escola — a utiliza-

ção dos conhecimentos aprendidos, as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

a promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o plano de experimentação e investiga-

ção científica, o plano do subsídio das activida-

des de férias de verão das escolas, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

o plano de intercâmbio entre escolas gemina-

das, o plano de apoio para o prosseguimento 

de estudos dos finalistas do ensino secundário 

complementar, o ensino de tecnologias de in-

formação e comunicação e outros itens neces-

sários para o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 900,490.00 註Observações b

培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

1/4/2019 $ 257,540.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、促進學生會的健康發展、家校合作、學

校暑期活動資助計劃、促進學生學習成功，以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 
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培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

1/4/2019 alunos, a cooperação entre famílias e escolas, 

o plano de subsídio de actividades de férias de 

verão das escolas, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem e outros itens ne-

cessários para o desenvolvimento escolar.

1/4/2019 $ 779,150.00 註Observações c

6/5/2019 $ 627,660.00 註Observações b

培道中學小學部分教處

Escola Pui Tou (Sucursal da Secção Primária)

1/4/2019 $ 152,980.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、促進學生會的健康發展、學校暑期活動

資助計劃、促進學生學習成功、家校合作，以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o plano de subsídio das actividades das 

férias de verão das escolas, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, a coope-

ração entre famílias e escolas e os itens neces-

sários para o desenvolvimento escolar.

1/4/2019 $ 266,730.00 註Observações c

6/5/2019 $ 469,860.00 註Observações b

聖瑪沙利羅學校

Escola Santa Maria Mazzarello

1/4/2019 $ 112,845.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、促進校

本的德育發展、資訊科技教育，以及按校本需要

的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola, as tecnologias de informação e comu-

nicação no ensino e ainda outros itens neces-

sários para o desenvolvimento escolar.



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15585

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

聖瑪沙利羅學校

Escola Santa Maria Mazzarello

1/4/2019 $ 640,000.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置，

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、學生電腦

更新、教學人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio padra a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola, os computadores para os alunos 

(actualização), o computador portátil para os 

docentes (actualização).

6/5/2019 $ 619,430.00 註Observações b

庇道學校

Escola São João de Brito

1/4/2019 $ 156,260.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、促進學

生學習成功、學以致用計劃、校本語言學習及閱

讀活動、促進校本的德育發展、促進學生會的健

康發展，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, o plano 

de utilização dos conhecimentos aprendidos, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to saudável das associações de alunos, o plano 

de experimentação e investigação científica e 

ainda outros itens necessários para o desenvol-

vimento escolar.

1/4/2019 $ 749,485.00 註Observações c

6/5/2019 $ 359,290.00 註Observações b

12/6/2019 $ 165,500.00

庇道學校——英文部

Escola São João de Brito — Secção Inglesa

1/4/2019 $ 114,330.00 註Observações c
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庇道學校——英文部

Escola São João de Brito — Secção Inglesa

1/4/2019 $ 298,440.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、特殊教

育、校本語言學習及閱讀活動、家校合作、科學

實驗探究計劃、資訊科技教育、學校暑期活動資

助計劃，以及促進學生學習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o ensino especial, a 

obtenção de credenciação das capacidades lin-

guísticas e da competência profissional pelos 

alunos, a cooperação entre a família e a escola, 

as tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, o plano de subsídio das actividades de 

férias de verão das escolas, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, o plano 

de experimentação e investigação científica.

6/5/2019 $ 394,560.00 註Observações b

庇道學校（夜間部）

Escola Sao João de Brito (Nocturno)

1/4/2019 $ 106,985.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、資訊科技教育，以及促進學生學習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, as tecnologias de informação 

e comunicação no ensino, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem.

1/4/2019 $ 35,000.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o plano de 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos.

6/5/2019 $ 54,880.00 註Observações b

聖保祿學校

Escola São Paulo

1/4/2019 $ 799,185.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、促進校本的德育發展、促進學生會的健康

發展、促進學生學習成功、校本語言學習及閱讀

活動、資訊科技教育、教學人員手提電腦、以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas», do ano lec-

tivo de 2018/2019, incluindo as viagens de estudo 

ao continente, a transmissão da cultura chinesa,
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聖保祿學校

Escola São Paulo

1/4/2019 a promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola, 

as tecnologias de informação e comunicação 

no ensino, os computadores portáteis dos do-

centes e ainda outros itens necessários para o 

desenvolvimento escolar.

1/4/2019 $ 2,590,845.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

學生電腦更新、教學人員手提電腦更新、更新資

訊軟硬件、學校上網費用更新、維持資訊科技教

育發展項目的開支。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», 

do ano lectivo de 2018/2019, incluindo o pla-

no de desenvolvimento das potencialidades 

dos alunos, a reparação do edifício escolar, a 

aquisição dos equipamentos, os computadores 

para os alunos (actualização), o computador 

portátil para os docentes (actualização), a ac-

tualização do software e hardware no âmbito 

da tecnologia informática, o requerimento 

de continuidade de utilização nos Custos de 

Acesso à Internet para a escola, manter os gas-

tos com IT em projectos de desenvolvimento 

educacional.

6/5/2019 $ 2,014,415.00 註Observações b

創新中學

Escola Secundária Millennium

1/4/2019 $ 306,885.00 註Observações c

1/4/2019 $ 1,244,455.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、姐妹學校交流計劃、傳承中華文化、學生

考取語文及專業技能認證培訓班、校本語言學習

及閱讀活動、促進校本的德育發展、促進學生學

習成功、促進學生會的健康發展、按校本需要的

項目、高中畢業生升學輔導計劃、學以致用計劃

及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo o ensino 

técnico-profissional, as viagens de estudo ao 

continente, o plano de intercâmbio entre as 

escolas geminadas, a transmissão da cultura
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創新中學

Escola Secundária Millennium

1/4/2019 chinesa, formação para a obtenção de creden-

ciação das capacidades linguísticas e da com-

petência profissional pelos alunos, as activida-

des de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to da educação moral para a própria escola, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, outros itens 

necessários para o desenvolvimento escolar, 

o plano de apoio para o prosseguimento de 

estudos dos finalistas do ensino secundário 

complementar, o plano de utilização dos co-

nhecimentos aprendidos e as tecnologias de 

informação e comunicação no ensino.

6/5/2019 $ 624,370.00 註Observações b

培正中學

Escola Secundária Pui Ching

1/4/2019 $ 2,115,290.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、特殊教育、葡語課程、傳承中華文

化、學生考取語文及職業技能認證培訓班、開放

校園設施、校本語言學習及閱讀活動、促進校本

的德育發展、家校合作、科學實驗探究、促進學

生學習成功、學以致用計劃、資訊科技教育、教

學人員手提電腦、學校暑期活動，以及按校本需

要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, para o ensino es-

pecial, os cursos de português, a transmissão 

da cultura chinesa, formação para a obtenção 

de credenciação das capacidades linguísticas 

e da competência profissional pelos alunos, a 

abertura das instalações escolares ao público, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola, o plano de experimentação e inves-

tigação científica, a promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, o plano de utili-

zação dos conhecimentos aprendidos, o ensino 

de tecnologias de informação e comunicação, 

os computadores portáteis dos docentes, o 

plano de subsídio de actividades de férias de 

verão das escolas e ainda outros itens necessá-

rios para o desenvolvimento escolar.
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培正中學

Escola Secundária Pui Ching

1/4/2019 $ 3,583,370.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

中/長期計劃、更新資訊軟硬件、學校上網費用更

新、學生電腦更新、教學人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», 

do ano lectivo de 2018/2019, incluindo o pla-

no de desenvolvimento das potencialidades 

dos alunos, a reparação do edifício escolar, a 

aquisição dos equipamentos, o plano a médio 

e a longo prazo, a actualização do software e 

hardware no âmbito da tecnologia informática, 

o requerimento da continuidade de utilização 

nos Custos de Acesso à Internet para a escola, 

os computadores para os alunos (actualização), 

o computador portátil para os docentes (actua-

lização).

6/5/2019 $ 1,997,220.00 註Observações b

培華中學

Escola Secundária Pui Va

1/4/2019 $ 1,276,635.00 註Observações c

1/4/2019 $ 2,307,765.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、姐妹學校交流計劃、傳承中華文化、按校

本需要的項目、促進學生學習成功、科學實驗探

究計劃、學校暑期活動資助計劃、促進校本的德

育發展、校本語言學習及閱讀活動及資訊科技教

育。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a cooperação entre a família e 

a escola e ainda outros itens necessários para 

o desenvolvimento escolar, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, as actividades de aprendiza-

gem linguística e de leitura na própria escola e 

o ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação.

6/5/2019 $ 991,030.00 註Observações b

21/5/2019 $ 37,900.00 資助校舍緊急工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente do 

edifício escolar.
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培華中學附屬小學暨幼稚園

Escola Secundária Pui Va (Secção Primária 

e Infantil)

1/4/2019 $ 409,230.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、促進校

本的德育發展、家校合作、按校本需要的項目、

促進學生會的健康發展、促進學生學習成功、校

本語言學習及閱讀活動及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo viagens de 

estudo ao continente, promoção do desenvol-

vimento da educação moral para própria esco-

la, cooperação entre a família e a escola, ainda 

outros itens necessários para o desenvolvimen-

to escolar, o promoção do desenvolvimento 

saudável das associações de alunos, promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

actividades de aprendizagem linguística e de 

leitura na própria escola, e ensino de tecnolo-

gias de informação e comunicação.

1/4/2019 $ 1,012,580.00 註Observações c

6/5/2019 $ 1,019,370.00 註Observações b

21/5/2019 $ 100,540.00 資助校舍緊急工程。 

Subsídio para obras de reparação urgente do 

edifício escolar.

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

1/4/2019 $ 478,255.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar, a aquisição dos equipa-

mentos.

1/4/2019 $ 875,825.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、按校本需要的項目、促進學生學習成功。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo os itens 

de desenvolvimento prioritário, as viagens 

de estudo ao continente e ainda outros itens 

necessários para o desenvolvimento escolar, a 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem.

6/5/2019 $ 1,359,150.00 註Observações b



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15591

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição

dos apoios

資助金額

 Montantes

subsidiados

目的

Finalidades

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

21/5/2019 $ 117,080.00 增撥2018/2019學年“學校發展計劃——職業技

術教育”資助。 

Subsídio suplementar para o «Plano de Desen-

volvimento das Escolas 2018/2019 — Ensino 

Técnico Profisssional».

澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Secção 

Inglesa)

1/4/2019 $ 701,750.00 註Observações c

1/4/2019 $ 1,979,050.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、姐妹學校交流計劃、傳承中華文化、學生

及教學人員考取語文及專業技能認證培訓班、家

校合作、學校暑期活動資助計劃、促進學生學習

成功、促進校本的德育發展、校本語言學習及閱

讀活動及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo os itens 

de desenvolvimento prioritário, as viagens de 

estudo ao continente, o plano de intercâmbio 

entre escolas geminadas, a transmissão da 

cultura chinesa, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, a coo-

peração entre a família e a escola, o plano de 

subsídio de actividades de férias de verão das 

escolas, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, a promoção do desenvolvi-

mento da educação moral para a própria esco-

la, as actividades de aprendizagem linguística 

e de leitura na própria escola e o ensino de 

tecnologias de informação e comunicação.

6/5/2019 $ 229,820.00 註Observações b

澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

1/4/2019 $ 1,648,530.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學

習之旅、姐妹學校交流計劃、學生及教學人員考

取語文及專業技能認證培訓班、按校本需要的

項目、促進學生會的健康發展、科學實驗探究計

劃、學以致用計劃、促進校本的德育發展、校本

語言學習及閱讀活動及資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo itens de 

desenvolvimento prioritário, as viagens de 

estudo ao continente, o plano de intercâmbio 

entre escolas geminadas, formação para a 

obtenção de credenciação das capacidades lin-

guísticas e da competência profissional pelos
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澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

1/4/2019 alunos, ainda outros itens necessários, a pro-

moção do desenvolvimento saudável das asso-

ciações de alunos, o plano de experimentação 

e investigação científica, o plano de utilização 

dos conhecimentos aprendidos, a promoção 

do desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, e o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação. 

1/4/2019 $ 774,560.00 註Observações c 

6/5/2019 $ 977,550.00 註Observações b

澳門工聯職業技術中學（夜校）

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau 

(Nocturno)

1/4/2019 $ 936,365.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括職業技術教育、“認識祖國、愛我中華”學習

之旅、傳承中華文化、學以致用計劃、促進校本

的德育發展、校本語言學習及閱讀活動。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, a transmissão 

da cultura chinesa, o plano de utilização dos 

conhecimentos aprendidos, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escolar.

1/4/2019 $ 3,695.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para a realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas», do ano 

escolar de 2018/2019, incluindo a reparação do 

edifício escolar, a aquisição dos equipamentos.

6/5/2019 $ 50,810.00 註Observações b 

商訓夜中學

Escola Seong Fan

1/4/2019 $ 605,120.00 註Observações c

1/4/2019 $ 348,420.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、姐妹學校交流計劃、校本語言學習及閱讀

活動、促進校本的德育發展、促進學生會的健康

發展、促進學生學習成功及高中畢業生升學輔導

計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas», do ano 

escolar de 2018/2019, incluindo as viagens de 

estudo ao continente, a transmissão da cultura
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商訓夜中學

Escola Seong Fan

1/4/2019 chinesa, o plano de intercâmbio entre as esco-

las geminadas, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, a promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem e o plano de apoio para o 

prosseguimento de estudos dos finalistas do 

ensino secundário complementar.

6/5/2019 $ 485,920.00 註Observações b

沙梨頭浸信學校

Escola Shá Lei Tau Cham Son

1/4/2019 $ 37,295.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括校舍修葺與設備購置。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a repara-

ção do edifício escolar, a aquisição dos equipa-

mentos.

01/04/2019 $ 12,800.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao Continente.

6/5/2019 $ 308,290.00 註Observações b

德明學校

Escola Tak Meng

1/4/2019 $ 114,695.00 註Observações c

1/4/2019 $ 99,590.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、家校合

作、促進學生學習成功，以及學校暑期活動。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens de 

estudo ao continente, a cooperação entre a fa-

mília e a escola, a promoção para o sucesso dos 

alunos na aprendizagem, o plano de subsídio de 

actividades de férias de verão das escolas.

6/5/2019 $ 132,020.00 註Observações b

東南學校

Escola Tong Nam

1/4/2019 $ 928,355.00 註Observações c
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東南學校

Escola Tong Nam

1/4/2019 $ 42,105.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活動，

以及家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola, a cooperação entre a família e a 

escola.

6/5/2019 $ 486,755.00 註Observações b

東南學校——中學部

Escola Tong Nam — Secundário

1/4/2019 $ 1,235,725.00 註Observações c

1/4/2019 $ 489,335.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、傳承中華文化、學生考取語文及專

業技能認證培訓班、校本語言學習及閱讀活動、

促進校本的德育發展、促進學生會的健康發展、

家校合作、科學實驗探究、促進學生學習成功、

資訊科技教育，以及按校本需要的項目。

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, a transmissão da 

cultura chinesa, formação para a obtenção de 

credenciação das capacidades linguísticas e da 

competência profissional pelos alunos, as acti-

vidades de aprendizagem linguística e de lei-

tura na própria escola, a promoção do desen-

volvimento da educação moral para a própria 

escola, a promoção do desenvolvimento sau-

dável das associações de alunos, a cooperação 

entre a família e a escola, o plano de experi-

mentação e investigação científica, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação e ainda outros itens necessários para o 

desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 637,490.00 註Observações b

同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

1/4/2019 $ 500,630.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、姐妹學校交流資助計劃、學生及教學人員

考取語文及專業技能認證培訓班、校本語言學習

及閱讀活動、促進校本的德育發展、促進學生會
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同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

1/4/2019 的健康發展、家校合作、促進學生學習成功，以

及學以致用計劃。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da 

cultura chinesa, o plano de intercâmbio entre 

escolas geminadas, formação para a obtenção 

de credenciação das capacidades linguísticas 

e da competência profissional pelos alunos, 

as actividades de aprendizagem linguística e 

de leitura na própria escola, a promoção do 

desenvolvimento da educação moral para a 

própria escola, a promoção do desenvolvimen-

to saudável das associações de alunos, a coo-

peração entre a família e a escola, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem e o 

plano de utilização dos conhecimentos apren-

didos.

1/4/2019 $ 442,795.00 註Observações c

6/5/2019 $ 666,680.00 註Observações b

慈幼中學

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

1/4/2019 $ 1,486,655.00 註Observações c

1/4/2019 $ 785,270.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、學生考

取語文及職業技能認證培訓班、促進校本的德

育發展、校本語言學習及閱讀活動、家校合作、

資訊科技教育、學校暑期活動資助計劃、促進學

生學習成功，以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as via-

gens de estudo ao continente, formação para 

a obtenção de credenciação das capacidades 

linguísticas e da competência profissional pe-

los alunos, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola, as acti-

vidades de aprendizagem linguística e de leitu-

ra na própria escola, a comunicação no ensino 

a cooperação entre a família e a escola, as 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, o plano de subsídio das actividades de 

férias de verão das escolas, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem e os itens 

necessários para o desenvolvimento escolar.

6/5/2019 $ 1,451,670.00 註Observações b
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魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância «Dom José da Costa 

Nunes»

21/5/2019 $ 1,686.00 資助學校裝設國旗、區旗、校旗及旗桿。 

Subsídio para instalação da bandeira nacional, 

da bandeira regional, da bandeira escolar e de 

mastros de bandeiras.

同善堂中學附屬幼稚園

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

1/4/2019 $ 1,295.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”

的家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019, a cooperação entre a 

família e a escola.

1/4/2019 $ 293,520.00 註Observações c

6/5/2019 $ 479,650.00 註Observações b

明愛幼稚園

Jardim Infantil da Cáritas

1/4/2019 $ 218,800.00 註Observações c

1/4/2019 $ 6,950.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”

的家校合作。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano escolar de 2018/2019 a cooperação entre a 

família e a escola.

6/5/2019 $ 474,700.00 註Observações b

12/6/2019 $ 69,690.00 資助緊急維修申請。 

Subsídio para obras urgentes.

培道中學氹仔幼稚園分校

Secção Infantil da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

1/4/2019 $ 57,315.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、學校暑期活動資助計劃、家校合作，以

及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, o plano do sub-

sídio das actividades de férias de verão das 

escolas, a cooperação entre famílias e escolas 

e os itens necessários para o desenvolvimento 

escolar.

1/4/2019 $ 117,320.00 註Observações c

6/5/2019 $ 434,600.00 註Observações b
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利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園

Secção Infantil e Primária do Colégio Mateus 

Ricci

1/4/2019 $ 140,940.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括傳承中華文化、校本語言學習及閱讀活動、

促進校本的德育發展、家校合作、學校暑期活

動。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a trans-

missão da cultura chinesa, as actividades de 

aprendizagem linguística e de leitura na pró-

pria escola, a promoção do desenvolvimento 

da educação moral para a própria escola, a co-

operação entre a família e a escola, o plano de 

subsídio de actividades de férias de verão das 

escolas.

1/4/2019 $ 1,060,985.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aqui-

sição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática.

6/5/2019 $ 481,195.00 註Observações b

培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

1/4/2019 $ 228,790.00 註Observações c

1/4/2019 $ 180,925.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、傳承中華

文化、校本語言學習及閱讀活動、促進校本的德

育發展、促進學生會的健康發展、學校暑期活動

資助計劃、促進學生學習成功、家校合作，以及

按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano escolar de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, a transmissão da cul-

tura chinesa, as actividades de aprendizagem 

linguística e de leitura na própria escola, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

moral para a própria escola, a promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, o plano de subsídio de actividades de 

férias de verão das escolas, a promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, a coope-

ração entre famílias e escolas e os itens neces-

sários para o desenvolvimento escolar.
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培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

6/5/2019 $ 465,780.00 註Observações b

聖公會（澳門）蔡高中學

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

1/4/2019 $ 23,700.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括資訊科技教育。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo Ensino de 

tecnologias de informação e comunicação.

1/4/2019 $ 1,234,035.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、教學人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar e a 

aquisição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o computador portátil para os do-

centes (actualização).

6/5/2019 $ 492,770.00 註Observações b

聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola (Macau) 

(Nocturno)

1/4/2019 $ 57,350.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao Continente.

1/4/2019 $ 21,165.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括更新資訊軟硬件、學校上網費用更新、教學

人員手提電腦更新。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo a actu-

alização do software e hardware no âmbito 

da tecnologia informática, o requerimento 

de continuidade de utilização nos Custos de 

Acesso à Internet para a escola, o computador 

portátil para os docentes (actualização).

6/5/2019 $ 17,155.00 註Observações b
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聖公會（澳門）蔡高中學（分校）

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

1/4/2019 $ 1,198,620.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括“認識祖國、愛我中華”學習之旅、姐妹學

校交流計劃、特殊教育、學生考取語文及職業技

能認證培訓班、校本語言學習及閱讀活動、促

進校本的德育發展、家校合作、促進學生學習成

功、資訊科技教育、教學人員手提電腦、高中畢

業生升學輔導計劃以及按校本需要的項目。 

Concessão do subsídio para realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo as viagens 

de estudo ao continente, o plano de intercâm-

bio entre escolas geminadas, o ensino especial, 

formação para a obtenção de credenciação das 

capacidades linguísticas e da competência pro-

fissional pelos alunos, as actividades de apren-

dizagem linguística e de leitura na própria 

escola, a promoção do desenvolvimento da 

educação moral para a própria escola, a coo-

peração entre a família e a escola, a promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, o 

ensino de tecnologias de informação e comu-

nicação, os computadores portáteis dos docen-

tes, o plano de apoio para o prosseguimento 

de estudos dos finalistas do ensino secundário 

complementar e ainda outros itens necessários 

para o desenvolvimento escolar.

1/4/2019 $ 1,827,070.00 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，

包括學生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置、

更新資訊軟硬件、學校上網費用更新。 

Concessão do subsídio para a realização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas», do 

ano lectivo de 2018/2019, incluindo o plano 

de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar e a 

aquisição dos equipamentos, a actualização do 

software e hardware no âmbito da tecnologia 

informática, o requerimento de continuidade 

de utilização nos Custos de Acesso à Internet 

para a escola.

6/5/2019 $ 1,270,665.00 註Observações b

鄭念慈

Chiang, Nim Chi

21/5/2019 $ 1,000.00 註Observações a

徐浩嵐

Choi, Hou Lam

12/6/2019 $ 2,450.00

馮楚熒

Fong, Cho Ieng

12/6/2019 $ 2,450.00
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葉, 文曦

Ip, Man Hei

21/5/2019 $ 1,000.00 註Observações a

李翠華

Lei, Choi Wa

21/5/2019 $ 1,000.00

黎家惠

Li, Jiahui

12/6/2019 $ 1,000.00

戴曉玲

Tai, Hio Leng

21/5/2019 $ 1,000.00

Observações:

a. Subsídios para os Docentes participarem nos exames 

de credenciação das capacidades linguísticas do ano lectivo 

2018/2019.

b. Concessão de subsídio para formação própria da escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e contratação do pes-

soal especializado (2.ª prestação) do ano escolar de 2018/2019.

c. Concessão do subsídio para a realização do «Plano de 

Desenvolvimento das Escolas», do ano escolar de 2018/2019,  

incluindo o plano de desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos, a reparação do edifício escolar, a aquisição dos equipa-

mentos.

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 29 de Agosto de 

2019.

A Presidente do Conselho Administrativo, substituta, Leong 
Vai Kei, directora dos Serviços de Educação e Juventude, subs-

tituta.

(Custo desta publicação $ 136 130,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Anúncio

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 

de 6 de Julho, e em conformidade com a deliberação do Conselho 

de Administração do Fundo das Indústrias Culturais, de 19 de 

Agosto de 2019, realiza-se um concurso público para a adjudi-

cação da «Prestação de serviços da segurança para o Fundo das 

Indústrias Culturais nos anos 2020 e 2021».

1. Entidade adjudicante: Fundo das Indústrias Culturais.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Designação do concurso: prestação de serviços da segu-

rança para o Fundo das Indústrias Culturais nos anos 2020 e 

2021.

註：

a. 資助2018/2019學校年度教學人員語文認證測試。

b. 2018/2019學校年度校本培訓、圖書與報刊購置及專職人

員第二期資助。

c. 資助開展2018/2019學校年度“學校發展計劃”，包括學

生潛能發展計劃、校舍修葺與設備購置。

二零一九年八月二十九日於教育發展基金

行政管理委員會代主席 梁慧琪（教育暨青年局代局長）

（是項刊登費用為 $136,130.00）

文 化 產 業 基 金

公 告

根據文化產業基金行政委員會於二零一九年八月十九日作出

的決議，並按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行

“為文化產業基金提供二零二零年至二零二一年保安服務”的公

開招標。

1. 判給實體：文化產業基金。

2. 招標方式：公開招標。

3. 招標名稱：為文化產業基金提供二零二零年至二零二一年

保安服務。
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4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 

da segurança para o Fundo das Indústrias Culturais nos anos 

de 2020 e 2021.

5. Local de realização da prestação dos serviços: Fundo das 

Indústrias Culturais.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos, de 1 de Ja-

neiro de 2020 até 31 de Dezembro de 2021.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 

pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data da respectiva 

abertura, prorrogável, nos termos previstos no artigo 36.º do 

Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Caução provisória: $50 000,00 (cinquenta mil patacas), 

podendo ser prestada por depósito em numerário ou mediante 

cheque visado, a entregar no Centro de Apoio Administrativo 

e Financeiro do Fundo das Indústrias Culturais, ou por garan-

tia bancária, aprovados nos termos legais, à ordem do Fundo 

das Indústrias Culturais, devendo ser especificado o fim a que 

se destina.

9. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 5% 

do valor total de adjudicação.

10. Preço base: não definido.

11. Requisitos gerais dos concorrentes: podem concorrer todos 

os empresários individuais e as sociedades legalmente estabele-

cidas com o alvará para o exercício de actividades de segurança 

privada válido, emitido pelo Corpo de Polícia de Segurança 

Pública da Região Administrativa Especial de Macau, que dis-

ponham de capacidade técnica e financeira para a realização de 

todos os componentes do trabalho indicado nas cláusulas técni-

cas do caderno de encargos do presente concurso.

12. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Fundo das Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian 

Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 14.º andar A, Macau.

Data e hora: entregue contra recibo até às 17,45 horas do dia 

16 de Outubro de 2019.

13. Sessão de esclarecimentos e visita aos locais: a sessão de 

esclarecimentos terá lugar na sala de conferências do FIC, pe-

las 11,00 horas do dia 12 de Setembro  de 2019, realizando-se a 

seguir à visita dos interessados ao local onde será executada a 

prestação de serviços.

14. Local, data e hora do acto público de abertura de propostas:

Local: Fundo das Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian 

Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 14.º andar A, Macau.

Data e hora: 17 de Outubro de 2019, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presen-

tes no acto público de abertura de propostas para esclarecimen-

to de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 

concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 

de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 

fazer-se representar por procurador, devendo este apresentar 

procuração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

4. 招標目的：為文化產業基金提供二零二零年一月至二零

二一年十二月期間保安服務。

5. 服務地點：文化產業基金。

6. 服務期：二零二零年一月一日至二零二一年十二月三十一

日，服務期為兩年。

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，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規

定續期。

8. 臨時保證金：澳門幣伍萬元正（$50,000.00），可以以現金

或保付支票交付文化產業基金行政財政輔助中心或根據法定，

以註明收款人為“文化產業基金”及用途的銀行擔保提交。

9. 確定保證金：判給總價的百分之五（5%）。

10. 底價：不設底價。

11. 投標人之一般條件：凡持有澳門特別行政區政府治安警

察局發出的經營私人保安員業務有效執照的自然人商業企業主

或依法設立的法人商業企業主，其擁有的技術和財政能力符合

去履行本公開招標所指的所有工作內容，均可參與投標。

12. 交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室文化產業

基金。

截止日期及時間：在二零一九年十月十六日下午五時四十五

分前，遞交至澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室之文化

產業基金，並取回收據。

13. 解釋會及現場考察

解釋會將在文化產業基金會議室舉行，時間為二零一九年九

月十二日十一時。會後安排視察現場。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室文化產業

基金。

日期及時間：二零一九年十月十七日十時。

開標時，投標人或其代表應出席公開開標會議，以便根據七

月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書文件而

可能出現之疑問。

投標人的合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，此

受權人應出示經公證授權賦予其出席開標會議的授權書。
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15. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-

blicos por motivo de força maior, a sessão de esclarecimentos, 

o termo de entrega das propostas e a abertura das propostas 

serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 

à mesma hora.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 

a obtenção de cópia do processo:

Local: Fundo das Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian 

Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 14.º andar A, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 

do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, nos dias úteis.

Preço: $100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamen-

te através da página electrónica do Fundo das Indústrias Cul-

turais (http://www.fic.gov.mo).

17. Critérios de apreciação das propostas e factores de pon-

deração:

a) Preço: 60%;

b) Experiência na prestação de serviços da segurança: 10%;

c) Certidão da qualidade do serviço da segurança prestado 

por concorrente: 30%.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 30 de Agosto de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração, Leong Heng 
Teng.

(Custo desta publicação $ 4 724,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Wong Iong Choi, requerido os 

subsídios por morte, de funeral e outras compensações pe-

cuniárias, por falecimento do seu cônjuge Chan Meng Kong, 

que foi auxiliar, 7.º escalão, contratado em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, da Direcção dos Ser-

viços de Cartografia e Cadastro, devem todos os que se julgam 

com direito à percepção dos citados subsídios e compensações, 

requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias, 

a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 

deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 

será resolvida a pretenção da requerente, findo que seja esse 

prazo.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 28 de 

Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Law Sio Peng.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

15. 延期：倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定

的講解會日期、截標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一個

工作日。

16. 查閱卷宗之地點、日期、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室文化產業

基金。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：工作日辦公時間內。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過基金網頁（http://www.

fic.gov.mo/）內免費下載上述資料。

17. 評標標準及其所佔之比重：

a）價格60%；

b）提供保安服務的經驗10%；

c）投標人在提供保安服務方面的專業質量認證書30%。

二零一九年八月三十日於文化產業基金

行政委員會主席 梁慶庭

（是項刊登費用為 $4,724.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

三十日告示

茲公佈，地圖繪製暨地籍局前不具期限的行政任用合同第

七職階勤雜人員陳明江之配偶黃容彩申請領取其亡夫之死亡津

貼、喪葬津貼及其他金錢補償，如有人士認為具有權利領取上述

津貼及金錢補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之

日起計三十天內，向本局申請應有之權益。倘若在此期限內未接

獲任何異議，上述申請人之要求將被接納。

二零一九年八月二十八日於地圖繪製暨地籍局

代局長 羅少萍

（是項刊登費用為 $1,065.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 4 de Julho de 2019, 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 alterações 

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 encontra aberto o concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de finanças e auditoria, em 

regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e dos que vie-

rem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da 

validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de finan-

ças e auditoria.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de finanças e auditoria, tendo em 

vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 

reuniões para análise de projectos ou programas; participação 

na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-

ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 

propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 

dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coorde-

nação de outros trabalhadores.

4. 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 

海 事 及 水 務 局

通 告

按照運輸工務司司長於二零一九年七月四日之批示，並根

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，海事及水務局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（財務審計範疇）一個職

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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，旨

在對擔任財務審計範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有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，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行財務或審計範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決

策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃

及其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處

理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修
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改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有會計、財務或審計範疇的

學士學位，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，

並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，

以及符合經第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，或

第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 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（即二零一九年九月五日至

二十四日）。

7.2 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。

7.2.1 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

考人本人或由他人（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，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心提交。

7.2.2 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

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.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de 

estudos integrados que não confira grau de licenciatura, área 

de contabilidade, finanças ou auditoria, que satisfaçam os de-

mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 

nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residen-

te permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 

maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 

até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas para o 

presente concurso e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 

do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 

e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, 

ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas 

7.1 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 a 24 de Setembro de 2019);

7.2 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 candidaturas.

7.2.1 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 e no 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), no Centro de Prestação de Serviços ao 

Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, sito na Calçada da Barra — Macau.

7.2.2 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 atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 

de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 

plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
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共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《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。

8. 報考須提交的文件

8.1 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）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和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8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄已

存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲明。

（備注：在具有專有人員通則的部門工作的投考人，請在報考

前先行向所屬部門核實是否屬於 “與公職有聯繫的投考人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1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，否則被除名。

8.5 上指的《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印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文件

以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任用

卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-

so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 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 (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

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 cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e ain-

da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 

b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de 

candidatura.

(Nota: Antes de candidatar-se, os candidatos pertencentes 

aos serviços que têm estatutos privativos de pessoal devem 

consultar os seus serviços para saber se são considerados «can-

didatos vinculados à função pública» ou não.)

8.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 podem ser simples ou autentica-

das.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do pon-

to 8.1, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos 

referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos do-

cumentos necessários à instrução do processo de provimento.
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9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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。

11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜

合服務中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及海事及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/，上述名單的

9. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos 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 experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 

Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra — 

Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

em https://www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15607

張貼地點及查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公

佈。

各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》，張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務

中心，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及海事

及水務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合

服務中心並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

海事及水務局網頁https://www.marine.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/及海事及水

務局網頁https://www.marine.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 法律知識：

15.1.1 《澳門特別行政區基本法》；

15.1.2 十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

15.1.3 澳門公職法律制度：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務

人員職程制度》；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——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》；

15.1.4 有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

——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；

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-

cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 

afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de 

selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, que serão afixados no Centro de Prestação de 

Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-

mos e de Água, sito na Calçada da Barra — Macau, e disponibiliza-

dos nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como 

na página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-

mos e de Água, em https://www.marine.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro 

de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 

de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra 

— Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com in-

dicação 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 da Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, em https://

www.marine.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Conhecimentos jurídicos;

15.1.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

15.1.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

15.1.3 Regime Jurídico da Função Pública:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 4/2017;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

15.1.4 Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 

serviços:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 

regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro — Regime 

das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 

Maio.
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15.1.5  供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——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；（中文參考文本載於澳門法律網頁：www.macaolaw.

gov.mo）

15.1.6 規範澳門特別行政區公共財政活動之法規：

——第15/2017號法律《預算綱要法》；

——第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》；

——第308/2018號行政長官批示——核准《出納活動的規

則及帳目的編製規則》；

——經第28/2009號行政法規修改，並經第426/2009號行政

長官批示重新公佈之第6/2006號行政法規——《公共財政管理

制度》；

15.1.7 會計及核數相關之法規：

——第23/2004號行政法規——核准《核數準則》；

——第68/2004號經濟財政司司長批示——核准《核數實務

準則》；

——第25/2005號行政法規——會計準則；

15.2 經第23/2015號行政法規及第30/2018號行政法規修改

之第14/2013號行政法規——《海事及水務局的組織及運作》；

15.3 《延長澳門特別行政區供水公共服務批給公證合同》

及其附加合同；

15.4 澳門節水規劃大綱；

15.5 2014-2016澳門水資源與供水；

15.6 編寫建議書、報告書等文件或撰文；

15.7 編寫專業技術意見書；

15.8 會計、財務及審計的專業知識。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

15.1.5 Regime dos concursos públicos e contratos de forneci-

mento de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-

cesso de aquisição de bens e serviços (a versão chinesa para 

referência está disponível na página electrónica do Portal Jurí-

dico de Macau: www.macaolaw.gov.mo).

15.1.6 Diplomas legais que regulam as actividades financei-

ras públicas da Região Administrativa Especial de Macau:

— Lei n.º 15/2017 — Lei de enquadramento orçamental;

— Regulamento Administrativo n.º 2/2018 — Regulamenta-

ção da Lei de enquadramento orçamental;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 308/2018 — Regras 

para operações de tesouraria e regras para a elaboração das 

contas;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de 

Administração Financeira Pública, alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 28/2009, e republicado integralmente pelo 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009.

15.1.7 Diplomas legais relativos a contabilidade e auditoria

— Regulamento Administrativo n.º 23/2004 — Aprova as 

Normas de Auditoria;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 

n.º 68/2004 — Aprova as Normas Técnicas de Auditoria;

— Regulamento Administrativo n.º 25/2005 — Aprova as 

Normas de Contabilidade.

15.2 Regulamento Administrativo n.º 14/2013 — Organiza-

ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, com as alterações introduzidas pelos 

Regulamentos Administrativos n.º 23/2015 e n.º 30/2018;

15.3 Contrato de Prorrogação da Concessão do Serviço Pú-

blico de Abastecimento de Água na Região Administrativa 

Especial de Macau e as suas adendas;

15.4 Programa de Poupança de Água em Macau;

15.5 2014-2016 Água de Macau e abastecimento de água;

15.6 Elaboração de propostas, informações ou outros tipos 

de textos;

15.7 Elaboração de pareceres técnicos;

15.8 Conhecimentos de contabilidade, actividades financei-

ras e auditoria.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15609

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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 陳浩和

正選委員：顧問高級技術員 張嘉慧

     顧問高級技術員 余翠芳

候補委員：顧問高級技術員 梁志豪

     二等高級技術員 程春曉

二零一九年八月二十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $16,058.00）

郵 電 局

名 單

統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考

郵電局平面設計範疇第一職階二等高級技術員

為填補郵電局以行政任用合同任用的平面設計範疇高級

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，經二零一八年十二月十九日第

五十一期《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，現公佈最後成績

名單如下：

及格的投考人：

名次 姓名  身份證編號 最後成績

1.º 謝倩婷 5157XXX（X） ....................................68.77

balho nos Serviços Públicos» e do 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.

17. 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».

18. Composição do júri

Presidente: Chan Hou Wo, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Cheong Ka Wai, técnica superior assessora; e

U Choi Fong, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Leong Chi Hou, técnico superior assessor; e

Cheng Chon Hio, técnico superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 27 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 16 058,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 

para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,

 área de design gráfico

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-

me 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 design gráfico, da Direcção dos Serviços de 

Correios 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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 51, II Série, de 19 de Dezembro de 

2018:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  BIR N.º Classificação

 final

1.º Che, Sin Teng 5157XXX(X) ................... 68,77
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名次 姓名  身份證編號 最後成績

2.º 陳曉彤 1220XXX（X） ....................................66.90

3.º 蔡寶華 5174XXX（X） ....................................64.45

4.º 黃雅愛 5189XXX（X） ....................................62.73

5.º 劉翠婷 5120XXX（X） ....................................62.12

6.º 鄭志豪 5094XXX（X） ....................................61.28

7.º 鄭達成 1322XXX（X） ....................................61.08

被淘汰或被除名的投考人：

序號 姓名 身份證編號 備註

1 李啓洋 5161XXX（X） （a）

2 吳婉婷 5125XXX（X）（a）

3 余文惠 5203XXX（X） （a）

4 黃美兒 5182XXX（X） （a）

備註：

（a）因最後成績得分低於50分而被淘汰。

根據經第23/2017號行政法規修改的第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。

（經運輸工務司司長於二零一九年八月二十三日的批示認可）

二零一九年八月二十二日於郵電局

典試委員會：

主席：公共關係及總檔案處處長 容美玉

委員：顧問高級技術員 區文浩

 顧問高級技術員 馮佰堅

（是項刊登費用為 $3,116.00）

通 告

按照二零一九年五月十七日運輸工務司司長批示，並根據經

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，郵電局進行統一管理制度的專業或職務能

Ordem  Nome  BIR N.º Classificação

 final

2.º Chan, Hio Tong 1220XXX(X)  .................. 66,90

3.º Choi, Pou Wa 5174XXX(X) .................... 64,45

4.º Wong, Nga Oi 5189XXX(X) .................... 62,73

5.º Lao, Choi Teng 5120XXX(X) ................... 62,12

6.º Cheang, Chi Hou 5094XXX(X) ................... 61,28

7.º Chiang, Tat Seng 1322XXX(X) ................... 61,08

Candidatos excluídos:

N.º  Nome BIR N.º Notas

1 Lei, Kai Ieong 5161XXX(X) (a)

2 Ng, Un Teng 5125XXX(X) (a)

3 U, Man Wai 5203XXX(X) (a)

4 Wong, Mei I 5182XXX(X) (a)

Observação para os candidatos excluídos:

(a) Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamen-

to Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 

recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 

no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da 

publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 23 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

22 de Agosto de 2019.

O Júri:

Presidente: Iong Mei Iok, chefe da Divisão de Relações 

Públicas e Arquivo Geral.

Vogais: Au Man Hou, técnico superior assessor; e

Fong Pak Kin, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 3 116,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-

tário para os Transportes e Obras Públicas, de 17 de Maio de 

2019, 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 

Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concur-

so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
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力評估對外開考，以行政任用合同制度填補文案職程第一職階

一等文案（中文）一缺，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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任文案（中文）所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容

輔助翻譯員修訂官方語言翻譯的文本；提供官方語言的撰

寫服務；為官方語言所撰文件提供專家意見；處理官方語言所撰

文本、文件或相關範圍所涉技術詞彙問題的研究和報告。

主要負責：

——遵循原文檢視和修訂翻譯文本，需認識葡萄牙語或英

語；

——文字編輯、校對和潤稿；

——草擬及撰寫中文文章、講稿、公務文書和新聞稿；

——郵電局相關領域技術詞彙的研究和資訊。

3. 薪俸、權利及福利

第一職階一等文案的薪俸點按第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一之表八所載的430

點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

4. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

5. 報考條件

a）凡於報考期限屆滿前，具有中文學士學位或與中國語言、

中國文學和中國歷史或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒

授學士學位的中文連讀碩士學位或連讀博士學位；

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, em 

língua chinesa, da carreira de letrado, em regime de contrato 

administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 

Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se 

nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do con-

curso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada e 

consiste na avaliação das competências específicas necessárias 

ao exercício de funções de letrado, em língua chinesa.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Conteúdo funcional

Coadjuva os intérpretes-tradutores, revendo a tradução de 

textos escritos nas línguas oficiais; efectua serviços de redac-

ção nas línguas oficiais; presta serviços de peritagem oficial 

em documentos escritos nas línguas oficiais; elabora estudos e 

informações sobre questões técnico-linguísticas de textos, do-

cumentos ou aspectos relacionados com a redacção nas línguas 

oficiais.

Principais responsabilidades:

— Revisão de textos traduzidos de textos originais, com conhe-

cimento de língua portuguesa ou inglesa;

— Edição, correcção e redacção de textos;

— Elaboração de artigos, discursos, documentos oficiais e 

comunicados de imprensa de língua chinesa;

— Estudo e informações de vocabulário técnico na área 

dos CTT.

3. Vencimento, direitos e regalias

O letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 430 da tabe-

la indiciária, constante do Mapa 8 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e usu-

frui dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função 

Pública.

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos».

5. Condições de candidatura

a) Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licencia-

tura ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corres-

ponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 

de licenciatura, em língua chinesa, ou relativa à língua chinesa, 

literatura chinesa e história chinesa ou afins, até ao termo do 

prazo da apresentação de candidaturas;
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b）符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，尤其是澳門

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；

c）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，

或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士。

6. 報考方式及期限

6.1 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；

6.2 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。

6.2.1 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

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（星期一至星期四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五

時四十五分；星期五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五

時三十分）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。

6.2.2 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《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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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（可一併提交相關的

b) Satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho 

de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nome-

adamente: ser residente permanente da Região Administrativa 

Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-

dão física e mental;

c) Se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 

12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 

2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 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.

6.2 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 candidaturas.

6.2.1 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 e no 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), na sala 209, Divisão de Relações Públicas 

e Arquivo Geral da Direcção dos Serviços de Correios e Teleco-

municações, 2.º andar do Edifício Sede da mesma Direcção de 

Serviços, sito no Largo do Senado, em Macau.

6.2.2 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 RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 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 (pode ser acompanhada 
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曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）、b）和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7.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

7.3 第7.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）、b）和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，否則被除名。

7.5 以上所指的《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印務局購買。

7.6 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

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，確定並評估投考人適

合所投考組織的文化以及擔任所投考的職務；

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição das habilitações dos candidatos para a 

admissão ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado 

pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-

mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 e ain-

da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-

dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 

e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 

ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 

encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 

devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.

7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 

dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 

7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 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.

7.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

7.6 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 7.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos 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;
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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。

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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

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公佈於《澳門特別行政區公報》。

各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/

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 experiências profissionais, os trabalhos realiza-

dos e a formação profissional complementar.

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, da seguinte 

forma:

Prova de conhecimentos = 50%; 

Entrevista de selecção = 30%; 

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-

tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

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, 2.º andar do Edifício 

Sede da mesma Direcção de Serviços, sito no Largo do Senado, 

em Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 

http://www.ctt.gov.mo/, sendo 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.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de 

selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, que serão afixados na Direcção dos 

Serviços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício 

Sede da mesma Direcção de Serviços, sito no Largo do Senado, 

em Macau, e disponibilizados na página electrónica dos SAFP, 

em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 

da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 

http://www.ctt.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Direc-

ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do 

Edifício Sede da mesma Direcção de Serviços, sito no Largo do 

Senado, em Macau, e disponibilizadas na página electrónica 

dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 

electrónica da Direcção dos Serviços de Correios e Teleco-
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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21/2000號行政法規、第2/2006號行政法規及第

29/2016號行政法規修改的第2/89/M號法令核准的《郵電局組織

規章》；

14.2 一般文化和中國文學知識；

14.3 對葡萄牙語或英語的認識；

14.4 按照典試委員會選定的題目和要求，運用中文知識修

改及撰寫文章、講稿、公務文書和新聞稿；

14.5 閱讀及理解中文文章，辨析和修正詞語和句子。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

15. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

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

主席：商業廳廳長 吳美琪

正選委員：通訊博物館館長 黃錦欣

  顧問高級技術員 鄭玉賢

候補委員：郵政交換中心處長 楊樹清

  國際事務、控制暨規劃範圍代協調員 陳德雄

municações, em http://www.ctt.gov.mo/, sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os 

anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se encon-

tram 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 da Di-

recção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 

http://www.ctt.gov.mo/.

14. Programa da prova

14.1 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-

reios e Telecomunicações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M, 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2000, pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006 e 

pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2016;

14.2 Conhecimentos de cultura geral e de literatura chinesa;

14.3 Conhecimento de língua portuguesa ou inglesa;

14.4 Conhecimentos de utilização da língua chinesa para rever 

e elaborar textos, discursos, documentos oficiais e comunica-

dos de imprensa segundo os temas escolhidos e as exigências 

do júri;

14.5 Leitura e interpretação de textos em chinês bem como 

análise, definição e correcção de palavras e frases.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal).

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, da 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos» e 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.

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

Presidente: Ng Mei Kei, chefe do Departamento do Comercial.

Vogais efectivas: Wong Kam Ian, curadora do Museu das Comu-

nicações; e

Chiang Iok In, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Ieong Su Cheng, chefe da Divisão do Cen-

tro de Permuta de Correio; e

Chan Tak Hong, coordenador, substituto, da Área dos As-

suntos Internacionais, Controlo e Planeamento.
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二零一九年八月二十九日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $13,352.00）

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的公眾接待行政

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本局出現的職缺，經二零一九年

五月十五日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登的以對

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，本

局定於二零一九年九月二十二日上午十時正為參加專業或職務能

力評估開考的准考人舉行知識考試（筆試），時間為兩小時，考

試地點如下：

鮑思高粵華小學——澳門亞馬喇馬路6號（由鮑思高街的校

門進入）；

中葡職業技術學校——澳門勞動節街。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已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/）。

二零一九年八月二十九日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,779.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

通 告

按照二零一九年八月二十七日運輸工務司司長批示，並根

據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

29 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 13 352,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 

concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-

cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 

preenchimento de dois lugares vagos de adjunto-técnico de 

2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de 

apoio técnico-administrativo com atendimento ao público, em 

regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 

dos Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vie-

rem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do 

concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 

de Maio de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá 

a duração de 2 horas e será realizada no dia 22 de Setembro de 

2019, às 10,00 horas, nos seguintes locais:

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) — Estrada Ferreira do 

Amaral, n.º 6, Macau (entrada pelo portão da escola, na Rua 

de São João Bosco);

— Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional — Rua Pri-

meiro de Maio, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova escrita, bem como outras informações de 

interesse dos candidatos, serão afixadas na Direcção dos Servi-

ços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, Edifício-Se-

de da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, em Macau, 

podendo ser consultadas 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 disponibi-

lizadas na página electrónica destes Serviços (http://www.ctt.

gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

29 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-

rio para os Transportes e Obras Públicas, de 27 de Agosto de 

2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
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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，地球物理暨氣象局進行統一管理制

度的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補

高級技術員職程第一職階二等高級技術員（公共關係範疇）一個

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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任公共關係範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的公共關係範疇連讀碩士或連讀博士學位，以便

在科學技術的方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域

的諮詢、調查、研究創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出

決策。

3. 職務內容

進行公共關係範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處理，

提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；計劃及執

行向行政當局、新聞媒介及社會大眾發報新聞之程序；協助局方

向外解釋本局政策、應對各類媒體（中文及外語），並於媒體上

進行講解；確保部門與公眾之間溝通，籌劃對外交流及本地宣傳

推廣活動。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

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 encontra aberto o concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de relações públicas, em re-

gime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 

dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, e dos que vierem a 

verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-

de do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-

rias ao exercício de funções de técnico superior, área de rela-

ções públicas.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaborar pareceres e realizar estudos de natureza científico-

-técnica na área de relações públicas, tendo em vista a funda-

mentação de tomada de decisões; participar em reuniões para 

análise de projectos ou programas; participar na concepção, 

redacção e implementação de projectos; proceder à adaptação 

de métodos e processos científico-técnicos; propor soluções 

com base em estudos e tratamento de dados; exercício de 

funções consultivas; supervisionar ou coordenar outros traba-

lhadores; planear e implementar procedimentos de notícias à 

Administração, aos média e ao público em geral; ajudar a es-

clarecer as políticas desta Direcção; responder a vários meios 

de comunicação (língua chinesa ou estrangeira); assegurar a 

comunicação entre a Direcção e o público; planear actividades 

promocionais no território e intercâmbios externos.

4. 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 «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.
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5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年九月二十四日前）具有公

共關係、新聞、傳播或相類範疇的學士學位或同等學歷，或不頒

授學士學位的公共關係、新聞、傳播或相類範疇的連讀碩士或

連讀博士學位，並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，以及符合經第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，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人

士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 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（即二零一九年九月五日至九月

二十四日）；

7.2 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。

7.2.1 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

投考人本人或由他人（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），到氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局提交。

7.2.2 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《專

業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-

da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 

licenciatura, em relações públicas, jornalismo, comunicação 

ou afins, que satisfaçam os demais 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, até ao termo do prazo da 

apresentação de candidaturas (até ao dia 24 de Setembro de 

2019) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 

12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 

2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 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 de Setembro a 24 de Setembro de 2019);

7.2 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 candidaturas.

7.2.1 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 e no 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), no Núcleo Administrativo e Financeiro 

da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sito na 

Rampa do Observatório de Taipa Grande, Taipa.

7.2.2 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 atra-

vés da plataforma de serviço electrónico para a 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 RAEM»), dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas.
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電子報考的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件： 

8.1 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（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）項、b）項和c）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

如8.1點a）項、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

8.3 第8.1點a）項、b）項和c）項所指的證明文件的副本可以

是普通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1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，否則被除名。

8.5 上指的《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印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的8.1點a）和b）項證明文件以

及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任用

卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為3小時），具

淘汰性質；

b） 第二項甄選方法——甄選面試；

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 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 (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

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 cópias 

dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 

os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 

ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-

cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados 

da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 

dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 

8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se encon-

trarem arquivados nos respectivos processos individuais, deven-

do ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 

dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 

8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-

cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 

documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 

necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-

rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
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c） 第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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。

11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物

理暨氣象局並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及地球物理暨氣象局網頁http://w w w.smg.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公

報》。

各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》，張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

10. 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.

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.

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. 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.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro de 

anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísi-

cos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Grande — Taipa, 

e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.

smg.gov.mo/, sendo 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.

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, que será afixado no quadro 
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象局，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及地球

物理暨氣象局網頁http://www.smg.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理

暨氣象局並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

地球物理暨氣象局網頁http://www.smg.gov.mo/，上述名單的張

貼地點及查閱地點的公告亦會在《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/及地球物理

暨氣象局網頁http://www.smg.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 第64/94/M號法令《地球物理暨氣象局之組織法》； 

15.3 第9/98/M號法令《澳門國際機場航空氣象中心規章》；

15.4 第64/2010號行政命令公佈的地球物理暨氣象局的人員

編制；

15.5 經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

15.6 公共關係範疇相關及專業知識；

15.7 傳播範疇相關及專業知識；

15.8 禮賓公關的專業知識；

15.9 宣傳推廣活動、展覽活動籌劃的專業知識；

15.10 於公開場合及傳媒上發言之技巧；

15.11 撰寫專業報告書、建議書、公函、新聞稿、宣傳文案及

演講辭等；

15.12 就時事評論、媒體查詢提供可行性的回覆建議口徑及

解決方案；

de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geo-

físicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, 

e disponibilizados na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.

smg.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no quadro 

de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofí-

sicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, e 

disponibilizadas nas páginas electrónicas dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-

ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.

smg.gov.mo/, sendo 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 da Direc-

ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.

smg.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

15.2 Decreto-Lei n.º 64/94/M «Lei Orgânica da Direcção dos 

Serviços Meteorológicos e Geofísicos»;

15.3 Decreto-Lei n.º 9/98/M «Regulamentação do Centro 

Meteorológico para a Aeronáutica do Aeroporto Internacional 

de Macau»;

15.4 Ordem Executiva n.º 64/2010 — Quadro de pessoal da 

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

15.5 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, Regime 

das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 

Maio;

15.6 Conhecimentos profissionais na área de relações públi-

cas ou afins;

15.7 Conhecimentos profissionais na área de comunicação ou 

afins;

15.8 Conhecimentos profissionais na área de protocolo e re-

lações públicas;

15.9 Conhecimentos profissionais de actividades promocio-

nais ou eventos de exibição;

15.10  Técnicas de falar em público ou nos média;

15.11  Elaboração de relatórios, propostas, ofícios, comuni-

cados, notas de promoção, bem como redacção de discursos.

15.12  Elaboração de respostas viáveis e resolução relativas 

às consultas da comunicação social e aos comentários sobre 

acontecimentos actuais;
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在知識考試期間，投考人僅可參閱開考通告考試範圍內所

指之法規（除原文外，不得另有其他文字標註或不附有任何註譯

的相關法例文本）。不得使用任何其他資料、文件、書本、電子設

備或法例彙編等其中包含非考試範圍內所指的法律法規文本。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：代局長 梁永權

正選委員：氣候暨大氣環境中心主任 曾秀樺

  顧問氣象高級技術員 黃巧燕

候補委員：首席氣象高級技術員 譚振威

  首席氣象高級技術員 麥翠珊

二零一九年八月二十八日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

（是項刊登費用為 $14,643.00）

房 屋 局

名 單

統一管理制度（開考編號：01-TS-2019）──房屋局建築範疇

第一職階二等高級技術員專業或職務能力評估對外開考

為填補房屋局編制內任用的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此

Na prova de conhecimentos os candidatos só podem consul-

tar a legislação acima referida (na sua versão original, sem ano-

tações e sem qualquer nota ou registo pessoal); não podendo 

consultar outras informações, documentos, livros, equipamen-

tos electrónicos ou compilações de legislação que contenham 

legislação que não esteja incluída no programa das provas.

16. 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», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 

da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-

zidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

Os dados que os candidatos apresentem 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».

18. Composição do júri

O júri é composto por:

Presidente: Leong Weng Kun, director, substituto.

Vogais efectivos: Chang Sau Wa, chefe do Centro de Clima e 

Ambiente Atmosférico; e

Wong Hao In, meteorologista assessor.

Vogais suplentes: Tam Chan Vai, meteorologista principal; e 

Mak Choi San, meteorologista principal.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 28 

de Agosto de 2019.

O Director, substituto, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 14 643,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Lista

Concurso de gestão uniformizada externo (Concurso 

n.º 01-TS-2019) — etapa de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, no Instituto de Habitação, 

para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,

 área de arquitectura

Torna-se pública a lista classificativa final dos candidatos 

ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
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部門出現的職缺，經二零一九年一月二十三日第四期《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，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名  最後成績

1.º 8 何指晉 5188XXXX ...............................79.22

2.º 3 曾焯盈 5168XXXX ...............................69.55

3.º 5 謝智康 5199XXXX ...............................67.03

4.º 4 周子文 1219XXXX ...............................65.82

5.º 13 梁卓培 1456XXXX ...............................65.48

6.º 11 林華亮 1327XXXX ...............................64.98

7.º 14 梁俊傑 5176XXXX ...............................64.93

8.º 10 林家俊 1229XXXX ...............................64.47

9.º 6 蔡晶晶 5187XXXX ...............................58.80

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 　 備註

16 盧小花 7393XXXX （a）

18 謝驥德 1244XXXX （a）

備註：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條的規定，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。

（經運輸工務司司長於二零一九年八月二十二日的批示認可）

二零一九年八月十五日於房屋局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 郭杰平

正選委員：首席顧問高級技術員 廖東明

  首席顧問高級技術員 黃丹東

（是項刊登費用為 $3,228.00）

o preenchimento de dois lugares vagos de técnico superior de 

2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 

arquitectura, do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, 

e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, 

II Série, de 23 de Janeiro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação 

 final

1.º 8 Ho, Chi Chon 5188XXXX ....... 79,22

2.º 3 Chang, Cheok Ieng 5168XXXX........ 69,55

3.º 5 Che, Chi Hong 5199XXXX ....... 67,03

4.º 4 Chao, Chi Man 1219XXXX ....... 65,82

5.º 13 Leong, Cheok Pui 1456XXXX ....... 65,48

6.º 11 Lam, Wa Leong 1327XXXX ....... 64,98

7.º 14 Leong, Chon Kit 5176XXXX ........ 64,93

8.º 10 Lam, Ka Chon 1229XXXX ....... 64,47

9.º 6 Choi, Cheng Cheng 5187XXXX ....... 58,80

Candidatos excluídos:

N.º do 

cand.

 Nome  Notas

16 Lou, Sio Fa 7393XXXX (a)

18 Tse, Kei Tak 1244XXXX (a)

Nota:

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017: candidatos fo-

ram excluídos por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à 

data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras públicas, de 22 de Agosto de 2019).

Instituto de Habitação, aos 15 de Agosto de 2019.

O Júri:

Presidente: Kuok Kit Peng, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lio Tong Meng, técnico superior assessor 

principal ; e

Wong Tan Tong, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 3 228,00)
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公 告

（50/2019）

1. 招標實體：房屋局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 招標名稱：為房屋局辦事處提供保安服務。

4. 標的：

為房屋局青葱辦事處、離島辦事處、石排灣辦事處及青洲坊

辦事處提供保安服務，服務期由二零二零年一月一日至二零二二

年十二月三十一日，為期三年。

5. 投標條件（投標人必須同時符合以下條件方可參與投

標）：

在商業及動產登記局已登記及業務範圍全部或部分為保安

服務之公司，或所營業務範圍全部或部分為保安服務的自然人

商業企業主。

符合第4/2007號法律的規定，持有有效之經營私人保安業

務執照。

投標人必須有為政府部門辦事處提供保安服務之總服務期

不少於兩年的經驗（服務標的必須為政府部門辦事處 /辦公大

樓，不包括政府部門轄下管理之設施，如停車場、運動場等）。

6. 索取招標案卷：

於辦公時間內到澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局

接待處查閱及索取有關招標案卷，如欲索取上述文件之影印本，

需以現金方式繳付印製成本費用$1,000.00（澳門幣壹仟圓整）

或透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）內免費下載。

7. 現場視察：

有意投標人須於二零一九年九月九日前的辦公時間內親

臨澳門鴨涌馬路22 0號青葱大廈地下L房屋局接待處或致電

28594875進行預約出席現場視察之登記（每間公司出席人數不

超過2人，需自行安排往返各視察地點之交通工具）。已登記之

有意投標人應於二零一九年九月十日上午十時在青葱辦事處集

合。

Anúncio

(50/2019)

1. Entidade que realiza o concurso: Instituto de Habitação 

(IH).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Designação do concurso: prestação de serviços de segu-

rança das delegações do Instituto de Habitação.

4. Objecto:

Prestação de serviços de segurança das delegações de Cheng 

Chong, das Ilhas, de Seac Pai Van e do Bairro da Ilha Verde, 

do IH; o período de prestação de serviços é de três anos, entre 

1 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2022. 

5. Condições do concurso (apenas se podem candidatar ao 

presente concurso, os concorrentes que reúnam simultanea-

mente as seguintes condições):

Sociedades comerciais que se encontrem registadas na Con-

servatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo 

âmbito de actividade, total ou parcial, inclua os serviços de 

segurança; ou os empresários comerciais, pessoa singular, cujo 

âmbito de actividade, total ou parcial, inclua os serviços de se-

gurança.

Sejam titulares de alvará válido para o exercício da activida-

de de segurança privada, nos termos da Lei n.º 4/2007.

Os concorrentes devem ter experiência de prestação de ser-

viços de segurança a delegações de serviços públicos, por um 

período total não inferior a 2 anos (o objecto deve ser delega-

ções de serviços públicos/edifícios de escritórios, não sendo 

incluídas as instalações subordinadas à administração dos ser-

viços públicos, tais como auto-silos, estádios, etc.)

6. Obtenção do processo do concurso:

Os concorrentes podem consultar e obter o respectivo pro-

cesso do concurso na recepção do IH, sita na Estrada do Canal 

dos Patos, n.º 220, Edf. Cheng Chong, r/c L, Macau, durante 

as horas de expediente. Caso pretendam obter fotocópias do 

documento acima referido, devem pagar a importância de 

$1 000,00 (mil patacas), em numerário, relativa ao custo das fo-

tocópias, ou podem proceder ao download gratuito na página 

electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

7. Visita aos locais:

Os concorrentes interessados devem dirigir-se pessoalmente 

à recepção do IH, sita na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 

Edf. Cheng Chong, r/c L, Macau, ou contactar este Instituto, 

antes do dia 9 de Setembro de 2019, através do telefone 

n.º 2859 4875, durante as horas de expediente, para procede-

rem à marcação prévia da visita aos locais (o número de par-

ticipantes de cada sociedade comercial não pode ser superior 

a 2 pessoas e o transporte para ida e volta, aos locais da visita 

é disponibilizada pelo próprio), devendo os concorrentes inte-

ressados, que tenham procedido à respectiva marcação, chegar 

à Delegação de Cheng Chong, no dia 10 de Setembro de 2019, 

pelas 10,00 horas.
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8. 臨時擔保金：

金額為$242,400.00（澳門幣貳拾肆萬貳仟肆佰圓整），以法

定銀行擔保之提交方式或以現金透過中國銀行澳門分行存款至

房屋局的帳戶中。

9. 交標地點、日期及時間：

投標書以本公告公佈之日起於辦公時間內遞交至澳門鴨涌

馬路220號青葱大廈地下L房屋局接待處，截標日期為二零一九

年九月二十三日下午五時四十五分。

10. 開標日期、時間及地點：

二零一九年九月二十四日上午十時正於澳門鴨涌馬路158號

青葱大廈地下H房屋局會議室舉行。

11. 判給標準：

本招標以價低者得為判給之標準。

12. 其他事項： 

有關投標申請之細節及注意事項等，詳列於招標案卷內，

而有關是次招標之最新訊息會於房屋局網頁（http://www.ihm.

gov.mo）內公佈。

二零一九年八月三十日於房屋局

 局長 山禮度

（是項刊登費用為 $4,100.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

公開招標

「氹仔偉龍馬路公共房屋建造工程——場地平整」

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：鄰近氹仔偉龍馬路及雞頸馬路之間的土地。

8. Caução provisória:

O montante da caução provisória é de $242 400,00 (duzentas 

e quarenta e duas mil e quatrocentas patacas). A caução pro-

visória pode ser prestada por garantia bancária legal ou por 

depósito em numerário na conta, em nome do IH, na sucursal 

do Banco da China, em Macau.

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

As propostas devem ser entregues, a partir da data da pu-

blicação do presente anúncio até às 17,45 horas do dia 23 de 

Setembro de 2019, durante as horas de expediente, na recepção 

do IH, na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edf. Cheng 

Chong, r/c L, Macau.

10. Dia, hora e local do acto público do concurso:

Será realizado na sala de reuniões do IH, sita na Estrada do 

Canal dos Patos, n.º 158, Edf. Cheng Chong, r/c H, Macau, no 

dia 24 de Setembro de 2019, pelas 10,00 horas.

11. Critério de adjudicação:

O critério de adjudicação do presente concurso público é o 

do preço mais baixo proposto.

12. Outros assuntos:

Os pormenores e observações ao presente concurso encon-

tram-se disponíveis no respectivo processo do concurso. As in-

formações adicionais sobre o presente concurso, caso existam, 

serão publicadas na página electrónica do IH (http://www.ihm.

gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 30 de Agosto de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 4 100,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção de habitação pública 

na Av. Wai Long da Taipa – Terraplanagem»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-

senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: terreno localizado na área 

vizinha entre a Avenida Wai Long e a Estrada da Ponta da Ca-

brita, Taipa. 
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4. 承攬工程目的：清理及平整土地、建造臨時道路及抽排基

坑積水等。

5. 最長施工期：180（一百八十）工作天（由競投者訂定；須參

照招標方案前序第7條及第8條之說明）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$130,000.00（澳門幣壹拾叁萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一九年九月二十五日（星期三）下午五

時正。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於截

止遞交投標書日及時間停止辦公，投標書截止遞交日將順延至

緊接之首個工作日相同時間。

4. Objecto da empreitada: saneamento e terraplanagem do 

terreno, construção de arruamento provisório e extracção e 

drenagem das águas acumuladas na calha de sapata, entre ou-

tros trabalhos. 

5. Prazo máximo de execução: 180 (cento e oitenta) dias de 

trabalho (indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 

7 e 8 do preâmbulo do programa do concurso).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 

propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 

do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 

no programa de concurso.

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

8. Caução provisória: $ 130 000,00 (cento e trinta mil pata-

cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-

ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 

importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 

dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 

contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão:

São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou 

colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem 

como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 

a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é con-

dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-

mento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades 

e as suas representações são consideradas como sendo uma 

única entidade, por si ou em agrupamento com outras pessoas, 

singulares ou colectivas, devendo submeter apenas uma única 

proposta, por si ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, de-

vem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário 

que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 

associação.

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 

qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-

mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 

termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 25 de Setembro de 2019, quarta-feira, 

até às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora limites para 

apresentação de propostas por motivos de força maior ou qual-

quer outro facto impeditivo, a data limite para apresentação 

das propostas será transferida para o primeiro dia útil seguinte 

à mesma hora.
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14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一九年九月二十六日（星期四）上午九時

三十分。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於公

開開標日及時間停止辦公，公開開標日將順延至緊接之首個工作

日相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$400.00（澳門幣肆佰元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價70%；

——施工期5%；

——施工經驗及質量25%。

判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高

五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。

b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高

三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。

同價情況之判給標準：

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

17. 附加的說明文件：

由二零一九年九月十八日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 26 de Setembro de 2019, quinta-feira, pelas 

9,30 horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora fixados para 

a realização do acto público de abertura das propostas por 

motivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a 

data para a realização do acto público de abertura das propos-

tas será transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma 

hora.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-

sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 

no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as 

eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 

concurso.

15. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 

formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $400,00 (quatrocentas patacas).

16. Critérios de avaliação das propostas e respectivas propor-

ções:

— Preço da obra: 70%;

— Prazo de execução: 5%;

— Experiência e qualidade em obras: 25%.

Critérios de adjudicação: 

a) Caso o número de propostas admitidas for igual ou supe-

rior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas, 

os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada 

serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e clas-

sificados em primeiro a quinto lugar, e a adjudicação será efec-

tuada de acordo com a respectiva ordenação.

b) Caso o número de propostas admitidas for inferior a 11, 

de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três 

concorrentes com pontuação global mais elevada serão orde-

nados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados 

em primeiro a terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de 

acordo com a respectiva ordenação.

Critério de desempate: 

Caso, após ordenação, houver concorrentes com iguais pro-

postas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao 

concorrente que tiver melhor pontuação global. 

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 

na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 

andar, a partir de 18 de Setembro de 2019, inclusive, e até à 

data limite para a entrega das propostas, para tomar conheci-

mento de eventuais esclarecimentos adicionais.
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二零一九年八月二十九日於建設發展辦公室

代主任 沈榮臻

（是項刊登費用為 $6,138.00）

通 告

茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的建築

範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日第

十六期《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，本辦公室定於二零

一九年九月二十一日上午十時正為參加專業或職務能力評估開

考的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時，考試地點為

澳門宋玉生廣場336至342號誠豐商業中心6樓公務人員培訓中

心。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大廈

十樓建設發展辦公室內（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，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本辦公室網

頁（http://www.gdi.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十八日於建設發展辦公室

代主任 沈榮臻

（是項刊登費用為 $1,620.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一九年七月十日第二十八期《澳

門特別行政區公報》第二組的“澳門垃圾焚化中心第三期擴建工

程之設計及建造”公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2點

的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投

標案卷內。

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

29 de Agosto de 2019.

O Coordenador, substituto, Sam Weng Chon. 

(Custo desta publicação $ 6 138,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de três lugares vagos, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior, área de arquitectura, 

providos em regime de contrato administrativo de provimento 

do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas e 

dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 

Série, de 17 de Abril de 2019, a prova de conhecimentos (prova 

escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 21 de 

Setembro de 2019, às 10,00 horas, no Centro de Formação para 

os Trabalhadores dos Serviços Públicos, sito na Alameda Dr. 

Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comercial Cheng 

Feng, 6.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova escrita, bem como outras informações de 

interesse dos candidatos encontram-se afixadas no Gabinete 

para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Avenida 

do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, 

Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 

horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 

horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 13,00 

horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como disponibilizadas 

na página electrónica deste Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) 

e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

28 de Agosto de 2019.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Sam Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 

«Concepção e construção da 3.ª fase de expansão da Central 

de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau», publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 10 de Julho de 2019, a entidade que realiza 

o processo do concurso já prestou esclarecimentos nos termos 

do ponto 2.2 do programa do concurso, assim como esclareci-

mentos complementares correspondentes à necessidade real, 

integrando-os no processo do concurso.
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上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環境保護局查

閱。

二零一九年八月九日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,144.00）

通 告

茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同任用的輕型車

輛司機職程第一職階輕型車輛司機一缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月十三日第七期《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，本局定於二零一九年九月十八日至九

月十九日由上午十時至中午十二時三十分為參加專業或職務能

力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試地點

為澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環境保護

局。

參加甄選面試的准考人的考試地點、日期及時間安排等詳

細資料，以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年九

月四日張貼於澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一

樓環境保護局公告欄。准考人可於辦公時間（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）到上

述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.dspa.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十九日於環境保護局

代局長 葉擴林

（是項刊登費用為 $1,496.00）

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-

mentares acima referidos encontram-se disponíveis para con-

sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 

Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 

II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 9 de 

Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 

de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 

de motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços de Protec-

ção Ambiental (DSPA), e dos que vierem a verificar-se até ao 

termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, 

II Série, de 13 de Fevereiro de 2019. A entrevista de selecção, 

com a duração de 15 minutos, terá lugar de 18 de Setembro até 

19 de Setembro de 2019, no período das 10,00 horas às 12,30 

horas, na DSPA, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 a 36, 

Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

As informações mais detalhadas sobre o local, data e hora 

a que cada candidato se deve apresentar para a realização da 

entrevista de selecção, bem como outras informações de inte-

resse dos candidatos, serão afixadas no dia 4 de Setembro de 

2019, no quadro de informações da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 a 

36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau, podendo ser consultadas 

no local indicado dentro do horário de expediente (de segunda 

a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre 

as 9,00 e as 17,30 horas), encontrando-se também disponíveis 

nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.dspa.gov.

mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 29 de 

Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Ip Kuong Lam.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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第 一 公 證 署

證 明

澳門大灣區醫療工作者協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零一九年八月二十六日，

存放於本署的社團及財團存檔文件內，檔

案組2號98/2019號。

澳門大灣區醫療工作者協會

章程

第一章

總則

第一條——名稱及會址

1. 本組織訂定之中文名稱為“澳門大

灣區醫療工作者協會”，葡文名為“Asso-

ciação dos Provedores de Cuidados em 

Saúde na Área da Grande Baía de Ma-

cau”，英文名稱為“Macao Greater Bay 

Area Association of Healthcare Provid-

ers”，以下簡稱“本會”。

本組織之會址設於澳門沙梨頭南街

19號華寶商業中心9樓E，經理會員大會

決議可設立分支機構；會址及分支機構之

地址於設置及變更時應函報會員大會議

決核准。

第二條——宗旨及存續期

本會為一存續期無限的非牟利慈善

組織，本會之宗旨是：

1. 致力於確立及提高醫療工作專業

水平，以促進醫療專業發展；

2. 維護醫療工作者應有權利，謀求同

業的福利；

3. 建立醫療工作專業平台，聯繫國內

外、地區性及國際性之醫療組織；

4. 設立會員互助機制以了解，幫助會

員解決醫護上的問題；

5. 團結與促進粵港澳大灣區和世界

各地醫療同業，共同研究和交流本專業的

理論及技術知識，以提高專業水平；

6. 舉辦及參與醫療技術交流及培訓

活動；

7. 積極推動本會與國際醫療專業組

織建立多邊合作；

公證署公告及其他公告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

8. 維護會員合法權益，與政府有關部

門反映和建議醫療專業的相關問題；

9. 愛中國愛澳門，擁護「一國兩制」，

支持澳門政府依法施政。為澳門與中國

內地的科學、學術、醫療專業發展作出貢

獻。

第二章

會員

第三條——本會會員分為普通會員、

功能會員和榮譽會員

1. 普通會員：在大灣區從事醫生、中

醫生、牙科醫生等醫療人員，並持有由大

灣區相關部門發出的醫療執業准照或執

業資格，均可向本會提出申請，經本會理

事會批核後即可成為普通會員；

2 .  功能會員：凡俱備本會普通會員

資格超過3年的人士，均可向本會提出申

請，經本會理事會批核後，便可成為功能

會員；及

3. 榮譽會員：在醫療工作領域有特殊

貢獻者，經理事會批核後即可成為榮譽會

員；

4. 具備以上條件及願意遵守本會組

織章程大綱及組織章程細則的人士皆可

申請入會，經理事會審核後，繳交入會費

及年費，即成為本會的正式會員。

第四條——會員權利

1. 功能會員有權出席會員大會，對會

員大會的議案作出表決或提出異議，且具

有選舉權和被選舉權；

2. 普通會員和榮譽會員有權列席會員

大會，但不能對議案作出表決或提出異

議，亦不具有選舉權和被選舉權；

3. 所有會員均有權參與本會舉辦之各

項活動；

4. 所有會員均可提出自願退會。

第五條——會員義務

會員應遵守下列之各項義務：

1. 本會會員須同意遵守協會章則，明

白提供之個人資料並出於自願及全部正

確無訛，並且同意本會向有關方面核實資

料。申請獲接納後，本組織可持有儲存及

適當使用該等資料；

2. 遵守本會章程，各項內部規章和細

則、服從會員大會及理事會之決議；

3. 按時繳交由理事會所訂定之會費及

年費。

第六條——會員資格終止及喪失

1. 會員自願退會者，須以書面形式向

理事會申請；

2. 年費於每年壹月繳交，凡拖欠年費

超過兩年者，其會員資格將自動終止；

3. 違反本會章程、內部規章、細則和

決議或損害本會聲譽、利益之會員；情況

嚴重者可由理事會提議，將有關會員開除

出會。

第三章

機關

第七條——本會機關包括會員大會、

理事會及監事會。

第八條——本會最高權力機構為會員

大會，負責制定或修改會章；選舉會員大

會主席團、理事會和監事會成員等；決定

會務方針；審查和批准理事會工作報告。

第九條——會員大會主席團設會長一

人、副會長若干人、秘書長一人，總人數必

須為單數。

第十條——本會執行機構為理事會，

設理事長一人，副理事長及理事若干人，總

人數必須為單數，負責執行會員大會決策

和日常具體會務。

第十一條——本會監察機構為監事

會，設監事長一人，副監事長及監事若干

人，監事會總人數必須為單數，負責監察

理事會日常會務運作和財政收支。

第十二條——會員大會主席團、理事

會及監事會成員由會員大會選舉產生，任

期三年，連選得連任。

第四章

會議

第十三條——任何會員大會會議以不

少於功能會員總數的三分之一出席方為有

效。會議的每個決議案必須以絕對多數

票通過方為有效。若出席會員大會會議的

人數少於功能會員總數的三分之一時，則

於通知書上指定時間三十分鐘後作第二

次召集。若第二次召集三十分鐘後出席的

人數仍少於功能會員總數的三分之一，是

次會員大會會議無效。
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第十四條——理事會會議、監事會會

議各每四個月召開一次。

第十五條——理事會會議、監事會會

議分別由理事長、監事長召集和主持。

第十六條——理事會會議須經半數

以上成員同意，始得通過決議。

第十七條——修改章程的決議，須獲

出席會員大會的功能會員四分之三贊同

票方有效。解散法人或延長法人存續期之

決議，須獲全體功能會員四分之三之贊同

票方有效。 

第五章

經費

第十八條——本組織經費源於會員會

費或各界人士及慈善團體等贊助，本會得

因應需要，調整入會費及每年年費。倘有

不敷或有特別需用款時，得由理事會決定

籌募之。

第六章

附則

第十九條——本會按工作需要得聘

榮譽會長、名譽會長、顧問等支持會務發

展，且得聘任會務總監，指導會務工作。

第二十條——本會成立後，由創立人

組成一個籌備委員會。該委員會享有本章

程所賦予之所有權利，並負責招募會員，

召開首次會員大會，並在該大會上選出各

機關首屆成員。

第二十一條——本章程經會員大會

通過後執行。

第二十二條——本章程之修改權屬於

會員大會。

第七章

第二十三條——會徽。

二零一九年八月二十六日於第一公證署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $3,173.00）

(Custo desta publicação $ 3 173,00)

第 一 公 證 署

證 明

哈雷車主會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零一九年八月二十七日，

存放於本署的社團及財團存檔文件內，檔

案組2號99/2019號。

哈雷車主會

社團章程

第一章

名稱、性質、範圍、會址及宗旨

第一條——本會中文名稱為“哈雷

車主會”，英文名稱為“Harley Owners’ 

Group”，英文簡稱為“HOG”，以下簡稱

“本會”。

本會是一個非牟利的團體，具有法律

人格，受本章程及澳門特別行政區的適用

法例規範。

本會自成立之日起為無限期存續之

團體。

第二條——本會會址設於澳門氹仔

生央街61號地下A座。如有需要時可遷往

其他地方或設立分區辦事處。

第三條——本會宗旨為推動澳門電

單車活動，促進哈雷戴維森（H a r l e y-

Davidson）電單車愛好者之間的技術交

流，宣揚正確安全駕駛觀念，促進與澳

門特區及以外地區不同組織進行合作交

流，宣揚“愛國愛澳”的精神，共建和諧澳

門，共享繁榮成果。

第二章

會員

第四條——（會員之資格）

凡為“Harley-Davidson”品牌之電

單車車主或對“Harley-Davidson”品牌

或本會有明顯貢獻之人士，均可成為本會

會員。

第五條——（會員之類別）

一、會員分為正式會員及名譽會員；

二、正式會員是指繳納入會費及會員

費者；

三、有意加入本會者，須填妥及簽署有

關入會表格，經理事會批准後成為會員；

四、曾對本會或對哈雷戴維森（Har-

ley-Davidson）電單車事業付出重大及特

別貢獻者，可成為名譽會員；

五、應會員大會主席或理事會之提

議，由會員大會宣佈名譽會員，其無須繳

交會員費，且享有正式會員獲給予之一切

福利及權利。

第六條——（會員之解除會籍）

一、應理事會提出附理由說明之建

議，會員大會有權限對會員解除會籍。

二、於下列情況下可對會員解除會籍：

（一）欠繳會員費逾半年，而該拖欠

可歸責有關會員；

（二）會員嚴重違反第八條（四）項及

（五）項之規定；

（三）當名譽會員不符合本會之考量

時，會員大會可免除其名譽會員資格；

（四）擬退會之會員須向理事會遞交

書面請求及退回其會員證；

（五）在第六條第二款（二）項之情況

下，將不退回已繳交之會員費或其部分會

員費。

第七條——（會員之權利）

會員之權利：

（一）參與會員大會，但以已按時繳

納會員費者為限；

（二）選舉和被選舉擔任本會職務；

（三）推薦新會員；

（四）參加本會所舉辦之活動；

（五）享有會員獲賦予之福利。

第八條——（會員之義務）

會員之義務：

（一）遵守本會章程之規定，以及遵

守會員大會及理事會之議決；

（二）以會員本人所及的一切方法，為

促進本會之進步及聲望作出貢獻；

（三）根據會員大會訂定之條件及金

額，繳交入會費及會員費；

（四）在社交關係中保持良好的行為

舉止；

（五）服從本章程之規定、會員大會

之決議、理事會之決議及內部規章。

 第三章

會員大會

第九條——一、會員大會由所有會員

組成；會員大會每年召開一次平常會議，

並須最少提前八日由理事會作出召集。會

員大會主席團由主席、副主席及秘書各一

名組成，任期為兩年，連選得連任。
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二、會員大會由理事會召集，須最少

提前八日以掛號信方式為之，或最少提前

八日透過簽收方式而為之，召集書內應指

出會議之日期、時間、地點及議程。

三、會員大會的召開，須在超過半數

會員出席的情況下方為有效。

四、對議案及對管理機關成員之選舉

進行表决，採取一人一票的投票方式，除

本章程或法律另行規定的情況外，任何

議案均須得到與會會員之半數以上同意

通過，方為有效。

五、會員如不能參與會員大會，可依

法律規定委託其他會員代表出席。

第十條——應最少四分之三全體會員

要求，特別會員大會可由理事會召集，並須

最少提前八日以掛號信方式為之，或最少

提前八日透過簽收方式而為之，召集書內

應指出會議之日期、時間、地點及議程。

第十一條——會員大會之權限：

（一）制定、通過及修改章程；

（二）選舉會員大會主席團、理事會

及監事會成員；

（三）決定工作方針、任務、工作計劃

及重大事項；

（四）決定本會財產之運用；

（五）審議及通過理事會之年度報告。

第十二條——一、修改章程的決議，

須獲出席社員四分之三之贊同票。

二、解散法人或延長法人存續期之決

議，須獲全體社員四分之三之贊同票。

第四章

理事會

第十三條——理事會由五名或以上的

單數成員組成，每兩年由會員大會選出，

連選得連任。

第十四條——理事會成員互選理事

長及副理事長各一名。

第十五條——理事會每月舉行一次平

常會議；如理事長認為有需要，則召開特

別會議。

第十六條——理事會之權限：

（一）執行會員大會作出之所有決

議；

（二）計劃發展會務；

（三）籌募經費；及

（四）確保對本會事宜之管理及提交

工作報告。

第五章

監事會

第十七條——監事會由三名或以上

的單數成員組成，每兩年由會員大會選

出，連選得連任。

第十八條——監事會成員互選出一名

監事長。

第十九條——監事會之職權：

（一）監察理事會所有行政活動；

（二）常規地檢查本會帳目及司庫簿

冊之記帳；

（三）對理事會之年度報告及帳目發

表意見。

第六章

收益來源

第二十條——本會之收益來自會員之

入會費及會員費，以及由會員或任何其他

實體給予之捐獻。

第七章

會徽

第二十一條——本會會徽為附於本

章程的如下圖案：

二零一九年八月二十七日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $3,126.00）

(Custo desta publicação $ 3 126,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門城市大腦協會

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

一九年八月二十二日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編號

為250。

澳門城市大腦協會

章程

第一條

名稱、會址、宗旨

（一）本會定名為“澳門城市大腦

協會”，英文名稱為“Macau City Brain 

Association”。 

（二）本會會址設於：澳門南灣大馬

路815號才能商業中心一樓，經會員大會

決議，本會可以把會址遷往其它地方以及

在其他地方、地區或者國家開立分會和任

何形式的辦事處。

（三）本會為非牟利團體，宗旨是通

過與本地及內地的團體或單位合作，策

劃、舉辦和參與本地及內地各類型的智慧

城市文化及技術推廣學習活動，促進澳門

與世界各地智慧城市創科人員交流，組織

澳門創新科技人才，致力推進澳門智慧城

市發展。

第二條

會員資格

任何認同本會宗旨及章程之人士，均

可申請為本會會員，經本會理事會批准得

成為正式會員，會員數目不限。

第三條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，及

參與本會各項活動和享用本會各項福利

之權利。

（二）會員必須遵守會章和決議，以

及有繳交會費的義務。

（三）會員有違反會章或破壞本會名

譽者，理事會視其情節予以相應之處分，

嚴重者交由會員大會決議處予開除會籍

且永不能再成為本會會員，其所繳交之各

項費用概不發還。

第四條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。本會各機關成員每屆任期為3

年，可連選連任。

第五條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會
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主席團和理事會、監事會成員；決定會務

方針；審查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會主席團設會長一名、

常務副會長一名及副會長若干名。

（三）會長職權：會長為本會會務最

高負責人；負責主持會員大會；對外代表

本會；會長可授權常務副會長或副會長代

行使其職權。

（四）會長、常務副會長及副會長可

出席理事會會議和監事會會議，並享有

發言權。常務副會長及副會長協助會長工

作。

（五）會員大會每年舉行一次，如遇

重大或特別事項得召開特別會員大會。每

次會員大會如法定人數不足，則於超過通

知書上指定時間三十分鐘後作第二次召

集，屆時不論出席人數多寡，會員大會均

得決議。

（六）會員大會之召集須最少提前八

日以掛號信方式為之，或最少提前八日透

過簽收方式而為之，召集書內應指出會議

之日期、時間、地點及議程。

（七）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票。

（八）解散本會的決議，須獲全體會

員四分之三的贊同票。

第六條

理事會

（一）理事會由理事長一名、秘書長

一名、副理事長、常務理事及理事若干名

組成。理事會成員人數必須為單數。

（二）理事會的權限：

1）為本會之行政管理機關，負責履行

本會的章程及會員大會之決議。

2）為策劃、管理及領導社團活動和代

表本會對外之社交。

3）提交每年之帳目及行政報告。

4）決定接納新正式會員。

第七條

監事會

（一）監事會由監事長一名、副監事

長及監事若干名組成，監事會成員人數必

須為單數。

（二）監事會的權限：

1）為本會監察機關，負責監察理事會

日常會務運作和財政收支。

2）審查理事會的年度報告書和財務

報告書及監察理事會之工作。

第八條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零一九年八月二十二日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $2,119.00）

(Custo desta publicação $ 2 119,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門趙氏宗親會

Associação dos Indivíduos de Apelido 
Chio de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

一九年八月二十三日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編號

為254。

澳門趙氏宗親會

章程

第一章

總則

第一條

名稱 

本會名稱為“澳門趙氏宗親會”，葡

文名稱為“Associação dos Indivíduos 

de Ap el ido C h io de M ac au”，英文

名稱為“M a c a u C h i o C l a n s m e n’s 

Association”。 

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為恪守國家

及澳門特別行政區法律，促進海內趙氏源

流學術交流、弘揚中華文化，拓展海外聯

誼。高舉大團結、大聯合旗幟，增進鄉情、

親情、友情、宗親情，增強炎黃子孫凝聚

力；促進社會和諧、共謀宗親福祉，同締

永恆情誼。

第三條

會址

本會設於澳門十月初五日街22號地下。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機關

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責制定或修改會章及內部規章；選

舉會員大會主席、副主席、秘書和理事

會、監事會成員；決定會務方針，審查和

批准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席一名，副主席

若干名及秘書一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機關為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。
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（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事若干名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及

監事若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第四章

經費

 第十條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零一九年八月二十三日於第二公證署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $2,028.00）

(Custo desta publicação $ 2 028,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門特色金融產業發展協會

Associação de Desenvolvimento da Indústria 
de Características Financeiras de Macau 

em abreviatura: (ADICFM)

為着公佈之目的，茲證明，透過於二零

一九年八月二十三日簽署經認證文書設立

了上述社團，其宗旨及住所均載於附件的章

程內。該社團的設立文件和章程已存檔於

本署2019/ASS/M4檔案組內，編號為253。

澳門特色金融產業發展協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會名稱為“澳門特色金融產業

發展協會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o 

de Desenvolvimento da Indústria de 

Características Financeiras de Macau”，英

文名稱為“Macau Characteristic Finance 

Industrial Development Association”。

第二條

宗旨

本會屬非牟利、具有法人地位的社會

社團。本會的宗旨為：

（一）愛國愛澳，致力於推動澳門特

色金融產業的持續健康發展；

（二）積極開展粵港澳大灣區特色金

融業的戰略研究，推動特色金融業做大

做強，推動港澳大灣區特色金融產業生

態體系完善；

（三）提升本地金融產業研究的前瞻

性和專業水平，深入研究港澳大灣區特色

的經濟金融產業重大課題，向社會各界等

提供建設性建議；

（四）加強與內地、香港以及葡語國

家、“一帶一路”沿綫國家等特色金融產

業組織和協會的合作交流，提升澳門特色

金融業的專業水平；

（五）培育有利於粵港澳大灣區特色

金融業發展的輿論氛圍，提高本澳社會對

特色金融業發展壯大的認知與接受程度；

（六）積極參與粵港澳大灣區社會活

動，強化與特色金融同業的聯繫、溝通和

聯誼，加深與其他愛國愛澳的專業團體和

機構合作與交流，提高會員之專業水平。

第三條

會址

本會設於澳門十月初五日街22號地下。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機關

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責制定或修改會章及內部規章；選

舉會員大會主席、副主席、秘書和理事

會、監事會成員；決定會務方針，審查和

批准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席一名，副主席

若干名及秘書一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機關為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及

理事若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。
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（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及

監事若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第四章

經費

第十條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零一九年八月二十三日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $2,368.00）

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門企業法律顧問協會

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

一九年八月二十三日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編號

為257。

澳門企業法律顧問協會

組織章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會名稱為“澳門企業法律顧問協

會”，英文名稱為：“Macao Corporate 

Legal Counsel Association ”。（以下簡

稱“本會”）

第二條

會址

本會地址設於澳門沙嘉都喇街40號

豐盛大廈1樓B，透過會員大會決議可將

會址遷往澳門其他地方。

第三條

宗旨

本會為非牟利組織，宗旨為：

（一）擁護“一國兩制”方針；

（二）提供教育培訓；

（三）培養法律顧問人才；

（四）創造國際交流平台；

（五）提供法律資源庫。

第二章

會員

第四條

會員

具法律課程學士或以上學歷者，凡認

同本會章程，提出書面入會申請，經理事

長批准和繳納會費，即成為本會會員。

如不具備上述條件者，須先經理事長

推薦，並獲半數以上理事同意和繳納會費

後，方可成為本會會員。

第五條

會員的權利

本會會員享有以下權利：

（一）享有本會中的選舉權和被選舉

權；

（二）對本會會務提出意見或建議之

權利；

（三）參加本會會員大會及作出表決

之權利；

（四）參加本會舉辦的活動及獲得本

會提供的資訊之權利。

第六條

會員的義務

本會會員須履行以下義務：

（一）遵守本會章程，執行本會決議；

（二）參加本會的工作和活動，團結

互助，推動會務之發展；

（三）維護本會聲譽和合法權益，不

得做出任何損害本會聲譽與利益的行為；

（四）依時繳納會費。

第七條

會員身份之喪失及權利之中止

一、會員有退會之自由。退會須向理

事會提交書面通知終止會籍，已繳納之費

用概不退還。

二、會員如有不履行本章程規定之義

務或違反本會作出之有效決議或任何損

害本會聲譽或利益的行為，經理事會議

決，可給予口頭警告乃至交由會員大會決

議處以終止會籍的處分。被終止會籍者已

繳納之費用概不退還。

三、會員欠繳會費超過一年或以上

者，停止享有一切會員權利，須補交欠費

後方得恢復權利。

四、如會員退會時尚有未繳付的到期

會費，本會仍有權民事追討。

第三章

組織

第八條

組織架構

本會的組織架構為會員大會、理事

會、常務理事會及監事會。

第九條

會員大會

一、會員大會為本會最高之權力機

關。會員大會設會長一人、副會長若干人。

二、會長負責主持會員大會。

三、正、副會長由會員大會選舉產

生，任期三年。會長只可連任兩屆，副會

長連選得連任。正、副會長的出缺，由常

務理事會協商提名補選。若會長、副會長

各出缺餘下任期不足六個月的，則無需

補選。

四、會員大會職責為：

（一）修改本會章程；

（二）選舉理事會、監事會之成員；

（三）審議和通過本會的工作報告及

財務報告；

（四）討論及決定本會重大事宜；

（五）法律及本章程規定之其他職

責。
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第十條

會長權限

一、會長的權限為：

（一）領導本會，在法庭內外代表本

會；

（二）經理事會提議，得聘請社會知

名人士、資深的退任理事、監事及資深會

員擔任榮譽會長、名譽顧問和名譽理事；

（三）對外與各有關機構簽署協定或

文件；

（四）法律及章程規定之其他權限。

二、由法律及章程規定之會長權限得

授權予理事長行使，獲轉授權之理事長得

將有利於本會會務之良好運作的權限，轉

授予常務理事會之成員中其中一位行使。

第十一條

理事會

一、理事會為本會會務執行機關，負

責會務工作。理事會由會員大會選出的

若干理事組成，總人數須為單數，任期三

年，連選得連任。

二、理事會設理事長一人、常務副理事

長一人、副理事長若干人、理事若干人，任期

三年。理事長負責理事會的日常會務工作，

主持召開理事會會議和常務理事會會議。

三、理事長、常務副理事長、副理事

長由理事會成員互選產生。理事長只可連

任兩屆，常務副理事長、副理事長連選得

連任。理事長、常務副理事長、副理事長

的出缺，由常務理事會協商提名補選。常

務理事的出缺，由理事會協商提名補選。

若各出缺餘下任期不足六個月，則不需補

選。

四、理事會可設常務理事會，負責處

理日常會務工作。常務理事會由理事長、

常務副理事長、副理事長，及由理事會成

員互選產生的常務理事組成，總人數必為

單數。

五、理事會的職責為：

（一）依章程召集會員大會；

（二）執行會員大會之決議；

（三）制定會務發展工作計劃，制定

和通過內部規章；

（四）向會員大會提交工作報告和財

務報告；

（五）管理本會；

（六）履行其他法律和章程規定之職

責。

六、理事會設秘書處作為辦事機構，

負責承辦理事會的日常工作。秘書處設秘

書長一人，副秘書長二人。

第十二條

監事會

一、監事會為本會監察機關，監事會

由會員大會選出的若干監事組成，總人數

須為單數，任期三年，連選得連任。監事

會設監事長一人、副監事長若干人。監事

長、副監事長由監事互選產生，監事長可

連任兩屆，副監事長連選得連任。正、副

監事長的出缺，由監事會協商提名補選，

若各出缺餘下任期不足六個月，則不需補

選。

二、監事會的職責為：

（一）監察理事會執行會員大會之決

議；

（二）監察各項會務進展，向理事會

提出意見和批評；

（三）定期審查帳目；

（四）對有關年報及帳目制定意見，

提交會員大會；

（五）履行法律及章程所載之其他義

務。

三、監事長負責監事會的日常工作，

主持監事會會議。

第四章

運作

第十三條

會議

一、會員大會每年舉行一次平常會

議，由理事會召集。會員大會之召集須最

少提前八日以掛號信方式為之，或最少提

前八日透過簽收之方式而為之，召集書內

應指出會議之日期、時間、地點及議程。

可應監事會或最少四分之一的會員的請

求，召開會員大會特別會議。

二、經第一次召集後，最少有一半全

體會員出席，方可議決；如法定人數不足，

會員大會將於超過通知書上指定時間

三十分鐘後作第二次召集，經第二次召集

後，只須有會員出席，即可議決。選舉時，

會員如因事不能到場，可委託其他會員代

為投票。

三、理事會會議最少每半年舉行一次，

常務理事會會議最少每三個月舉行一次。

會議均須有過半數成員出席方為有效。

四、監事會會議最少半年舉行一次。

會議須有過半數成員出席方為有效。

五、修改本會章程之決議，須獲出席

會員四分之三之贊同票。

六、解散本會之決議，須獲全體會員

四分之三之贊同票。

七、除法律及本章程另有規定外，會

議的表決均以過半數出席成員贊成作為

通過，但不妨礙第十四條第四款的規定。

第十四條

選舉

一、本會各機關成員以普通、直接及

不記名投票方式選出。

二、競選本會各機關的名單，應在會

員大會會長指定日期前，向會員大會會長

提交。

三、在競選名單內須列出候補參選

人。倘在職成員喪失或放棄委任，又或因

故未能履行委任，則由候補人填補有關職

位。

四、獲多數有效選票的名單，即為獲

選名單。

第十五條

內部規章

本會設內部規章，規範轄下各部分組

織、行政管理及財務運作細則，會員紀律

等事項，有關條文由理事會制定。

第五章

財產及收入

第十六條

財產

本會之財產由以下部分組成：

（一）於開展工作中獲得之資產或權

利；

（二）任何合法獲得之資產。

第十七條

收入

本會之收入包括以下各項：

（一）會員之會費及捐獻；

（二）本會獲得之津貼、捐贈、遺產、

遺贈及出資；

（三）公共或私人實體給予之津貼或

資助；

（四）本身財產及資本之收益；

（五）其他合法收益。
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第六章

附則

第十八條

適用法律

本章程未規範事宜，概依澳門現行法

律執行。

第十九條

章程解釋權

本章程的解釋權屬於會員大會。

二零一九年八月二十三日於第二公證署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $4,905.00）

(Custo desta publicação $ 4 905,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

緣華音樂文化協會

為着公佈之目的，茲證明，透過於二零

一九年八月二十三日簽署的經認證文書設立

了上述社團，其宗旨及住所均載於附件的章

程內。該社團的設立文件和章程已存檔於本

署2019/ASS/M4檔案組內，編號為256。

緣華音樂文化協會

章程

第一章

名稱，會址，宗旨

第一條

名稱

本會中文名稱為“緣華音樂文化協

會”，本會的存立並無期限。

第二條

會址

本會地址設於澳門河邊新街94-120

號凱泉灣第二期22樓L。

第三條

宗旨

本會為不牟利團體，宗旨為：

（1）團結澳門各行業愛好歌唱人士，

促進澳門熱愛歌唱達到水平的發展，推動

各區與人際關係了解聯繫。

（2）關注民眾生活，服務社群，支持

公益，參與社會各項活動。

第二章

會員權利與義務

第四條

會員

任何愛好歌唱人士或經常參與本會

活動演出者，經申請由理事會批准後，獲

成為永久會員。

第五條

會員的權利

會員的權利如下：

（1）選舉及被選舉權；

（2）參加會員大會及表決；

（3）按照本會的章程，請求召開會員

大會；

（4）參與本會的一切活動及享有本

會提供的各項福利。

第六條

會員的義務

（1）貫徹本會宗旨，促進會務發展及

維護本會聲譽；

（2）遵守本會章程及各項決議；

（3）積極參加本會的各項活動。

第三章

組織架構

第七條

各機關之權限

（1）會員大會由所有會員組成，為

本會的最高權力機關，負責制定或修改

會章。

（2）理事會為本會之執行機關，負責

執行會員大會的決策和日常具體事務，理

事會組成總人數為單數，設理事長一名，

副理事長一名及理事若干名。

（3）監事會為本會之監察機關，負責

監察理事會日常會務運作、財政、活動及

編制年度報告等，設監事長一名，副監事

長一名，監事若干名，總人數為單數。

（4）會長、副會長及理、監事會成員

由會員大會選舉產生，任期為三年，期滿

但工作良好，可以再選連任。

第八條

會員大會

（1）會員大會為本會最高權力機關，

有權通過與修改會章，選舉會長、副會長

及理、監事會成員，審查會務、財務及解

散本會。修改章程之決議，須獲出席會員

四分之三之贊同票。解散法人或延長法人

存續期之決議，須獲全體會員四分之三之

贊同票。

（2）會員大會主席團設會長一名，副

會長若干名，每屆會長，副會長任期三年，

可連選連任，候任會長須曾任本會理、監

事或以上職務。

（3）任何決議取決於出席會員之絕

對多數票，修改章程及解散法人除外。

（4）會員大會每年召開一次，並須於

最少八天前以掛號信或簽收方式通知各

會員，通知書上須列明開會日期、時間、

地點及議程。

（5）會員大會以超過全體會員人數

二分之一出席者為有效，若超過原定開會

時間半小時而出席人數不足半數，屆時會

議法定人數不受限制。

第四章

資產及經費

第九條

來源

（1）各界人士的贊助資金；

（2）會員會費。

二零一九年八月二十三日於第二公證署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $1,994.00）

(Custo desta publicação $ 1 994,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門媽祖文化藝術協會

Associação de Arte e Cultura A-Má 
de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

一九年八月二十三日簽署的經認證文書設
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立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件及章程已存

檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編號

為258。

澳門媽祖文化藝術協會

章程

第一章

總則

第一條——本會名稱為“澳門媽祖文

化藝術協會”（以下簡稱為本會）；

葡文：“Associação de Arte e Cultura 

A-Má de Macau”；

英文：“Macau A-Ma Cultural and Art 

Association”。

第二條——本會會址設於澳門媽閣

斜巷（萬里長城）31號媽閣大廈地下B座，

本會亦可根據將來業務發展需要，經會員

大會決議，會址遷往澳門任何地方。

第三條——本會是非牟利社團，宗旨

是以發展澳門媽祖文化和藝術為目的，發

揮業內人士的專業精神，協調業界內外的

共融溝通，將媽祖文化藝術推廣至澳門社

會各階層，提升澳門世遺知名度，帶動會

員關心社會，服務社群，弘揚愛國愛澳精

神。

第二章

會員

第四條——本會會員申請資格：凡贊

成本會宗旨及認同本會章程者，填寫會員

入會申請表，經理事會批准，繳納入會年

費後，方可成為本會會員。

第五條——會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，可

參與本會舉辦的一切活動和享有本會所

提供的福利；

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機關

第六條——本會組織機關包括：會員

大會、理事會、監事會。

第七條——會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大會，

負責制定或修改會章；選舉會員大會主席

團成員以及理事會、監事會成員；決定會

務方針，審查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設一主席團，由會長

一名、副會長一名或以上及秘書長一名組

成，每屆任期為三年，可連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信及簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議；須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條——理事會

（一）本會行政管理機關為理事會，

負責執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及

理事若干名；每屆任期為三年，可連選

連任。

（三）理事會會議每年最少召開一

次，會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條——監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及監

事多名；每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會會議每年最少召開一

次，會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條——其他名銜

本會有權聘請社會知名人士、資深的

退任理事、監事及資深會員為永遠榮譽會

長、榮譽會長、名譽會長、名譽顧問、會務

顧問、顧問和名譽理事。

第四章

經費

第十一條——經費

（一）會費收入；

（二）接受社會團體或個人的贊助及

捐贈；

（三）政府資助；

（四）其他合法收入；

（五）倘若會務經費不敷或特別需要

用款時，得由理事會決定籌募之。

第十二條——附則

（一）本會受澳門媽閣廟值理會指導；

（二）本章程所未規範事宜，概依澳

門現行法律執行。

二零一九年八月二十三日於第二公證署

一等助理員 Graciete Margarida Anok 

da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $2,096.00）

(Custo desta publicação $ 2 096,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門伊人模特藝術團

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

一九年八月二十二日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編號

為248。

澳門伊人模特藝術團章程

第一章

總則

第一條

會名

（一）中文名稱：澳門伊人模特藝術團

（二）英文名稱：Pretty Model Art 

Troupe of Macau，英文簡稱：P.M.A.T.M.

第二條

宗旨

（一）加強本澳模特藝術愛好者溝通

並團結業界。

（二）為推動本澳模特藝術之發展提

供技術性意見及建議，提升澳門模特藝

術水平。

（三）提供交流平台並促進本澳與內

地及其他國家、地區的交流，讓澳門模特

藝術能與國際接軌。

第三條

會址

澳門林茂海邊大馬路，S/N新駿成花

園，6樓B。經會員大會決議，本會會址可

遷至澳門任何其他地方。



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15639

第二章

會員

第四條

會員資格

（一）本會會員分為基礎會員和普通

會員。

（二）凡認同本會宗旨的本澳、中國

內地或其他國家地區之模特藝術愛好者

人士，皆可申請入會並經理事會審核通過

後可成為本會會員。基礎會員須為持有本

澳合法居留證件者，中國內地及其他國家

地區人士可成為普通會員。

第五條

會員權利

（一）基礎會員

A. 參加會員大會並有表決權。

B. 擁有選舉及被選舉權。

C. 參與本會活動及享有本會的各項

福利。

D. 於模特藝術範疇內給予本會提供

發展建議和意見。

（二）普通會員

普通會員不擁有會員大會表決權和選

舉權，不可以擔任理事會成員。

第六條

會員義務

（一）遵守本會章程及執行一切決議

事項。

（二）貫徹本會宗旨，促進會務發展。

（三）維護本會的合法權及良好社會

形象。

（四）團結及促進會員和地區間合作

與交流。

（五）按規定交納會費。欠繳會費

者，將暫停其會員資格。

第七條

開除會籍

（一）違反本會章程之規定，作出嚴

重損害本會聲譽及利益之行為者。

（二）違反國家及特區有關法律、法

規、被剝奪公民權利或受到其他嚴厲制

裁者。

第三章

組織

第八條

任期

獲選為機關成員者，任期為三年，連

選連任。

第九條

會員大會

（一）會員大會為最高權力機關，決

定本會會務，選舉會員大會主席、理監事

會成員及修改會章。

（二）會員大會每年召開一次常年會

議，討論及通過理監事會所提交工作報

告、年度帳目。

（三）會員大會可在不少於四分一會

員以正當目的提出要求時召開。

（四）會員大會之召集須最少提前八

日以掛號信方式為之，或最少提前八日透

過簽收方式而為之，召集書內應指出會議

之日期、時間、地點及議程。

（五）會員大會會議，須過半數基礎

會員出席方可議決，否則會議順延半小時

召開，屆時任何決議需出席會員之絕對多

數通過，但法律規定特定多數除外。

（六）倘會員未能參加會議，可委託其

他會員代表出席，有關委託須以書面為之。

（七）修改章程的決議，須獲出席會

員四分之三之贊同票。

（八）解散法人（本會）或延長法人

存續期之決議，須獲全體會員四分之三之

贊同票。

第十條

理事會

（一）理事會是本會行政管理機關，負

責執行會員大會決議及處理日常會務，成

員由三名或以上之單數組成，包括理事長

一名、副理事長一名至三名、理事數名。

（二）理事會理事長、副理事長由理

事會成員間相互選出。

（三）理事會在多數成員出席時方可

議決，如表決票數相同，則以理事長所作

之票為決定票。

第十一條

監事會

（一）監事會是本會監督行政管理機關，

負責監督行政機關運作，成員由三名或以上

之單數組成，包括監事長一名及監事數名。

（二）監事會監事長由監事會成員間

相互選出。

第四章

經費

第十二條

收入

本會經費源於會員費、接受社會和政

府之資助及其他合法收入。

第十三條

會費

（一）會費的額度和交納方法由理事

會規定。

（二）本會對已繳交之會費及捐款均

不予退還。

第十四條

章程之解釋權

本會章程之解釋權歸會員大會。

二零一九年八月二十二日於第二公證署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $2,822.00）

(Custo desta publicação $ 2 822,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL

DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門區塊鏈應用暨發展協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零一九年八月二十六日

起，存放於本署之“2019年社團及財團儲

存文件檔案”第2/2019/A S S檔案組第70

號，有關條文內容載於附件。

澳門區塊鏈應用暨發展協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門區塊鏈應用暨

發展協會”，英文名稱為“Macau Block-
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chain Application and Development 

Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為：

（一）積極推動澳門的區塊鏈發展與

技術應用，促進國內外電腦界、金融界、

法律界與區塊鏈界專業人士技術交流、以

及其他有興趣人士等參與本會不定期主

辦或合辦的推廣活動。

（二）配合大灣區創新發展及建設跨

區跨境科技合作平台。

（三）深入認識學習區塊鏈技術，培

養本地區塊鏈人材。

第三條

會址

本會會址設於澳門黑沙灣中街廣福

祥花園第一座地下P座。在需要時可遷往

本澳任何地方。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織結構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天通過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內需註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

經費

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第五章

附則

第十一條

澳門法律

本章程如有未盡之處，均按澳門現行

法律辦理。

第十二條

會章

二零一九年八月二十六日於海島公證

署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,368.00）

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL

DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門腦友記協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零一九年八月二十六日

起，存放於本署之“2019年社團及財團儲

存文件檔案”第2/2019/A S S檔案組第69

號，有關條文內容載於附件。

澳門腦友記協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

中文名稱：澳門腦友記協會。

葡文名稱：A s s o c i a ç ã o  M a c a u 

Neuro-Amigos。

英文名稱：Macau Neuro-Buddies 

Association。

第二條

宗旨

本會為非牟利的專業團體，宗旨為：

（一）致力促進腦病患者互相關懷及

加強彼此聯繫。
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（二）致力喚起社會人士對腦病患者

的關注及支持。

（三）舉辦活動支持腦病患者復康及

推廣腦病常識。

（四）協助爭取維護腦病患者之權益。

第三條

會址

澳門氹仔海洋花園大馬路654號楊

苑19/F。

第二章

會員

第四條

會員資格

（一）會員包括普通會員、永遠會員

及名譽會員。

（二）普通會員——凡為腦病患者、

其家屬或關注腦病人士，且支持本會工

作，可向本會提出申請，經本會理事會批

准後，便可成為普通會員。

（三）永遠會員——凡為腦病患者或

相關醫務工作人員，且對本會發展具有傑

出貢獻，經本會理事會審核及批准後，便

可成為永遠會員。

（四）名譽會員——凡對腦病患者支

援的發展具有傑出貢獻及支持本會工作

的人士，經本會理事會審核及批准後，可

授予本會名譽會員且免繳納會費。

第五條

會員權利及義務

（一）享有本會舉辦一切活動和福利

的權利，以及有遵守會章和決議的義務。

（二）享有選舉權及被選舉權。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會為本會最高權力機

構，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書長和理事會、監事會

成員；決定會務方針；審查和批准理事會

工作報告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

一名及秘書長一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少提

前八天透過掛號信或簽收之方式召集，通知

書內須註明會議之日期、時間、地點和議程，

如遇重大或特別事項得召開特別會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

構，負責執行會員大會決議和管理法人。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名及副理事長若干

名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）監事會為本會監察機構，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名及副監事長若干

名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

顧問及名譽會長

第十條

顧問、名譽會長

（一）本會可設若干名顧問及名譽會

長，理事會可按會務需要作出邀請。

（二）顧問及名譽會長可參加本會一

切會員活動，但不享有選舉權及被選舉

權，亦不需繳交會費。

第五章

附則

第十一條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十二條

會徽

二零一九年八月二十六日於海島公證

署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,470.00）

(Custo desta publicação $ 2 470,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL

DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

中國澳門兒童程式教育協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零一九年八月二十八日

起，存放於本署之“2019年社團及財團儲

存文件檔案”第2/2019/A S S檔案組第71

號，有關條文內容載於附件。

中國澳門兒童程式教育協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱為“中國澳門兒童

程式教育協會”，中文簡稱為“兒童

程式協會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o 

d e E d u c a ç ã o d e C o d i f i c a ç ã o d e 

Cr ianças da China Macau”，葡文簡

稱為“A EC C M”，英文名稱為“M ac ao 

(China) Children Coding Education 

Association”，英文簡稱為“MCCEA”。

第二條

宗旨

本會為非牟利性質團體，宗旨為：推

廣澳門兒童程式教育，以強化兒童邏輯思

考力，並開創及研究創新的兒童程式教學

方式。組織和推動兒童程式教育，積極聯

繫世界各地相關教育團體，促進相關學術

交流與合作。
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第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔廣東大馬路

78D南新花園第一座11樓G座。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本章程者，均

可申請為本會會員。經本會會長或理事長

批准後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章程決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事會

及監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

會長、副會長、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查及批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設會長、副會長及秘

書各一名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及

理事各數名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會執行機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及

監事各數名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

經費

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零一九年八月二十八日於海島公證署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,017.00）

(Custo desta publicação $ 2 017,00)

第 一 公 證 署

證 明

澳門鋼琴協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的

修改章程文本自二零一九年八月二十八日

起，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組2號100/2019號。

澳門鋼琴協會章程

第二條

會址

2.1. 本會會址設於澳門沙梨頭南街

19號華寶商業中心5樓C。

2.2. （保持不變）

二零一九年八月二十八日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $420.00）

(Custo desta publicação $ 420,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門門球總會

Associação Geral de Gatebol de Macau

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零一九年八月二十三日

存檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編

號為255號。該修改章程文本如下：

第十條

（理事會）

二、理事會設理事長1人，副理事長

12~20人、秘書長1人、副秘書長1~2人、

秘書2~6人及理事32~60人，總人數為單

數。

第十八條

（準用規定）

本章未有特別規定之事宜，適用本會

紀律規章之規定。

第十九條

（刪除此條）

第二十條

（刪除此條）

第二十一條

（刪除此條）

第二十二條

（刪除此條）

第二十三條

（刪除此條）

第二十四條

（刪除此條）
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第二十五條

（刪除此條）

二零一九年八月二十三日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $884.00）

(Custo desta publicação $ 884,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門廣西桂林聯誼會

Associação de Amizade Guangxi Gveilinz 
de Macau

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零一九年八月二十二日

存檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編

號為251號。該修改章程文本如下：

第二條——本會會址設於：澳門友誼

大馬路918號澳門世界貿易中心7樓B-C 

座。

第六條——會員大會

（一）會員大會為本會最高權力機

關。會員大會設會長一人、常務副會長若干

人，副會長若干人。大會總人數為單數。

二零一九年八月二十二日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $488.00）

(Custo desta publicação $ 488,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門幻羽同人文化交流協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零一九年八月二十二日

存檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編

號為252號。該修改章程文本如下：

第八條 

會員大會

（2）會員大會設主席一人，秘書一

人，會員大會主席團任期三年，每年召開

一 次會議，並在十五日前發佈載有開會日

期、時間、地點及議程的書面通告，以掛 

號信形式送達會員登記地址，由理事長召

集之；

二零一九年八月二十二日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $499.00）

(Custo desta publicação $ 499,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL

DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門國際科技產業發展協會

Associação Internacional de Desenvolvi-
mento de Indústria Tecnológica

de Macau
em abreviatura: (AIDIT)

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零一九年八月二十三日

存檔於本署2019/A S S/M4檔案組內，編

號為259號。該修改章程文本如下：

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門國際科技產

業發展協會”，中文簡稱為“澳門國際科

協”，葡文名稱為“Associação Interna-

cional de Desenvolvimento de Indústria 

Tecnológica de Macau”，葡文簡稱為

“AIDIT”，英文名稱為“Macau Inter-

national Industrial Technology Develop-

ment Association”。

第五條

會址

本會之會址設於澳門新口岸宋玉生

廣場光輝商業中心19樓Q，本會亦可根據

需要，通過會員大會之決議將會址遷往澳

門其他地方。

第十一條

會員大會

3. 會員大會設會長一人、常務副會長

若干、副會長若干人、秘書長一人及副秘

書長若干。每屆任期為三年，可連選連

任，本會可設榮譽會長及名譽會長，由理

事會提名，經會長同意後邀請擔任職務，

可連續聘任及有權參加本會各項活動。

第十二條

理事會

本會執行機構為理事會，設理事長一

人，常務副理事長、副理事長及理事若干

人，其組成人數必須為單數，每屆任期為

三年，可連選連任。負責執行監察理事會

日常會務運作和財政收支。

二零一九年八月二十三日於第二公證

署

一等助理員 Graciete Margarida

 Anok da Silva Pedruco Chang

（是項刊登費用為 $929.00）

(Custo desta publicação $ 929,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO                            

MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門中華教育會

為公佈之目的，茲證明上述社團修改

章程文本自二零一九年八月二十九日起，

存放於本署14/2019號檔案組內，並登記

於第1號“獨立文書及其他文件之登記簿

冊”內，編號為35號，該會修改章程內容

載於本證明書之附件內並與原件一式無

訛。

澳門中華教育會

章程修改

澳門中華教育會（以下簡稱“本會＂），

聲明修改本會章程第八條第三款如下：

“第八條

常務理事會

一、（保持不變）。

二、（保持不變）。

三、常務理事會下設秘書處及學術、

出版、會員、康樂、福利、財務、旅遊、宣傳
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等部。其中，秘書處設秘書長一人、副秘書

長若干人，各部設部長一人、副部長一至二

人，均由常務理事會成員互選兼任。

四、（保持不變）。

五、（保持不變）。

六、（保持不變）。

七、（保持不變）。

八、（保持不變）。

九、（保持不變）。”

修改後的本會章程全文如下：

澳門中華教育會章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會定名為“澳門中華教育會”（簡稱

“教育會”），葡文名稱為“Associação de 

Educação de Macau”（簡稱“Associação 

de Educação”），英文名稱為“The Chinese 

Educators’ Association of Macau”；

本會會徽為“ ”。

第二條

會址

本會設於澳門水坑尾街七十八號中建

商業大廈六、七樓。

第三條

宗旨

本會為非牟利機構，宗旨為團結澳門

教育界人士，愛祖國、愛澳門、擁護“一國

兩制”、弘揚中華文化、維護教師權益、辦

好教師福利、共同推進教育事業。

第四條

存續期

本會自成立之日起是一永久性的機

構。

第二章

組織

第五條

本會組織

本會的組織包括：

（一）會員大會；

（二）理事會；

（三）監事會；

（四）聯席會議；及

（五）不動產管理委員會。

第六條

會員大會

一、本會的最高權力機關為會員大

會，享有以下權力：

（一）制定和修改會章；

（二）以不記名方式選舉會員大會主

席團除秘書外之其他成員，以及理事會和

監事會的成員；

（三）決定本會會務方針及批評會

務；

（四）行使本會組織內其他機關未獲

法律或章程賦與的權力。

二、會員大會由全體有投票權的會員

參與組成。

三、會員大會由會長召集，於會議前8

天以掛號信或透過簽收方式下達各會員，

召集書內須載明會議的日期、時間、地點

及議程。如達召集會議之時間而出席的有

投票權會員未足半數，不得作任何決議。

半小時後，不論出席會員多少，即可召開

會議。

四、特別會員大會在以下情況下必須

召開：

（一）不少於三分之一會員聯名請求

召開；或

（二）應理事會及監事會聯合決議要

求召開。

五、會員大會主席團設會長一人、副

會長若干人及大會秘書一至二人，任期均

為三年，得連選連任，但會長只可連任一

屆；擔任會長及副會長職務之若干人由會

員大會選出會長一人、副會長若干人。大會

秘書由理事會推派代表出任。

六、會長負責召集及主持大會會議；

會長出缺時，由副會長依次遞補之，直至

有關任期屆滿為止。

第七條

理事會

一、本會的最高執行組織為理事會，

由會員大會選出理事會成員若干人及候

補理事若干人組成，人數必為單數，任期

三年，得連選連任，但理事長只可連任

一屆。

二、理事會設理事長一人，副理事長若

干人，按第八條第二款之規定產生；理事

長召集及主持會議，而會長及副會長可以

列席會議和參與會務。

三、理事會成員出缺時，由候補理事

依次遞補之。

四、為推進會務，理事會得聘請名譽

顧問及顧問。

五、理事會每年至少召開十次平常會

議。

第八條

常務理事會

一、理事會下設常務理事會，由理事

會互選產生的若干名常務理事會成員組

成，人數必為單數，且不得超過理事會成

員之半數。

二、常務理事會成員推選理事長一人、

副理事長若干人。

三、常務理事會下設秘書處及學術、

出版、會員、康樂、福利、財務、旅遊、宣傳

等部，其中，秘書處設秘書長一人、副秘書

長若干人，各部設部長一人、副部長一至二

人，均由常務理事會成員互選兼任。

四、理事長召集及主持常務理事會會

議，並處理一切日常會務。

五、常務理事會每年至少召開十次平

常會議；如因工作需要，得舉行部長會議

以研究會務。

六、常務理事會得因工作之需要而組

織工作委員會；各部亦得因工作需要而在

會員中邀請若干人組成部務委員會以辦理

各該部工作。

七、會長及副會長可以列席會議和參

與會務。

八、在不妨礙第十條、第十一條規定

之情況下，如常務理事會作出涉及本會重

大利益之決議，須經理事會事先許可或事

後追認。

九、上款提及的“重大利益”由理事

會透過內部規章界定。

第九條

監事會

一、本會的最高監察組織為監事會，

職責是監督審閱理事會、常務理事會、不

動產管理委員會之工作及財務賬目，以及

每年之會務及財政報告。

二、監事會由會員大會選出監事會成

員若干人及候補監事若干人組成，人數必

為單數，任期三年，得連選連任。
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三、監事會成員互選產生監事長一

人、副監事長若干人、秘書及稽核各一人，

連選得連任，但監事長只可連任一屆。

四、監事會至少每三個月舉行一次平

常會議；監事長得因工作需要召集特別

監事會議，有關理事、常務理事或不動

產管理委員應邀出席時，應列席接受諮

詢。

五、監事會成員出缺時，由候補監事

依次遞補之。

第十條

聯席會議

一、僅聯席會議有權就本會的不動產

轉讓或抵押作出決議，但涉及不動產的取

得或租賃等則屬理事會的權限。

二、聯席會議是由具有會員資格的名

譽顧問和顧問、會長、副會長、理事會成

員、監事會成員以及由各團體會員分別派

出的一名代表組成；倘若按該規定組成的

人員為雙數，則由候補理事依次遞補之以

使成員人數為單數；沒有會員資格的名譽

顧問和顧問可列席會議，但沒有投票權。

三、聯席會議由會長提前七天召集，

並由會長主持會議，其決議須至少由三分

之二出席成員通過，方為有效。

第十一條

不動產管理委員會

一、不動產管理委員會負責管理本會

的不動產。

二、不動產管理委員會由會長以及理

事會、監事會所推選之代表若干九人組

成，人數必須為單數。

第三章

會員

第十二條

會員類別

會員分團體會員及個人會員，其申請

入會資格如下：

（一）團體會員：凡本澳之註冊學校；

（二）個人會員：凡在本澳註冊學校

專職從事教育工作屆滿一年者。

第十三條

會員的申請

凡申請入會者，須事先有一名會員介

紹，經本會會員部審核後提交理事會或常

務理事會通過，方得為本會會員。

第十四條

會員的權利和義務

一、凡加入本會滿三個月之會員有下

列權利：

二、會員有以下義務：

（一）遵守本會章程，服從本會權力

機關的決議；

（二）按期繳納會費（凡入會後其連

續會齡滿二十年者為永遠會員，其會費豁

免）；

（三）會員被選為本會組織內各機關

的成員後，必須履行任期內獲本會授予之

工作；

（四）不得作出有損本會聲譽之行

動；及

（五）如有不履行義務或不繳納會費

逾一年以上者，理事會得註銷其會籍。

第四章

附則

第十五條

缺勤

凡理事會、常務理事會和監事會成員連

續六個月或連續六次未有請假而不出席會

議或未有參與本會會務者，作自動辭職論。

第十六條

經費來源

本會的經費來源包括會員繳納的會

費、本會資產所衍生的收益、推行會務所

得收入、團體或個人贊助及捐贈、政府資

助以及其他合法收入。

第十七條

內部規章

本會各組織可設有關內部規章，訂定

各組織的運作、財務運作細則、成員紀律

以及其他本章程未完善事宜，有關條文由

理事會制定。

第十八條

章程之解釋權

會員大會閉幕期間，本章程之解釋權

屬理事會。

二零一九年八月二十九日於澳門特別

行政區

私人公證員 黃顯輝

（是項刊登費用為 $4,724.00）

(Custo desta publicação $ 4 724,00)
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CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.
Publicações ao abrigo do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho de 1997

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

 Patacas



N.º 36 — 4-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15647

 Patacas
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Conta de Exploração das Seguradoras dos Ramos Gerais do Exercício de 2018

 Patacas

 Patacas

Conta de Ganhos e Perdas do Exercício de 2018

 Patacas

 Mumtaz Ali Leung Hau Yee
 Contabilista Procurador
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras resumidas

Para os Accionistas do Chubb Seguradora Macau, 
S.A. (constituído em Macau como sociedade anónima)

As demonstrações financeiras resumidas anexas do Chubb Seguradora Macau, S.A. (a Sociedade) referentes ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2018 resultam das demonstrações financeiras auditadas da Sociedade referentes ao exercício findo naquela data. Estas 

demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 e a demonstração dos resultados do 

exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração. A nossa responsabilidade consiste em expressar 

uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto accionistas, sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em 

todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabili-

dade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 de acordo com as Nor-

mas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos 

a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 28 de Fevereiro de 2019.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018, e a demonstração dos resultados, a de-

monstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das prin-

cipais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-

nanceiras auditadas.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sociedade, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 

demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-

pectivo relatório do auditor independente.

Tsang Cheong Wai
Auditor de contas

PricewaterhouseCoopers

Macau, 6 de Agosto de 2019.

CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.

Relatório do Conselho de Administração

Esta seguradora tem como objeto social a efetivação de seguros dos ramos gerais, nomeadamente seguros de acidentes pessoais, incên-

dio, de veículos e de acidentes de trabalho etc.

No exercicio de 2018 os prémios brutos processados foram de MOP 33.944.183 (2017: MOP 31.252.334), e as despesas gerais foram de 

MOP 2.239.911 (2017: MOP 2.410.519). Em 2018, a Sociedade obteve o lucro líquido de MOP 3.194.432 (em 2017: MOP 2.088.240).

Proposta respeitante ao resultado apurado

De acordo com a legislação vigente na Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos Estatutos desta Sociedade, o Conse-

lho de Administração tem a honra de submeter à aprovação da Assembleia Geral, na sua sessão anual, a proposta para a transferência do 

resultado positivo registado no exercicio findo em 31 de Dezembro de 2018, no montante de MOP 3.194.432 para:

- Reserva legal (20% do lucro líquido)    MOP 638.886

- Resultados transitados, o remanescente de MOP 2.555.546

O Conselho de Administração

28 de Fevereiro de 2019.

Titulares de acções com número superior a 5% do capital social ou instituições com participação de capital superior a 5% do seu pró-
prio capital 

Não aplicável

Órgãos Sociais da Chubb Seguradora Macau, S.A.

Mesa da Assembleia Geral:

CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. (Presidente)

CHUBB INA OVERSEAS HOLDINGS INC. (Secretária)
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Conselho de Administração:

Douglas Gregor White (Presidente)

Gerard Mario Sitaramayya (Administrador)

Benjamin Arther Carey (Administrador)

Gerente:

Leung Hau Yee

Fiscal único:

Fernando Manuel da Conceição Reisinho

Secretário da Sociedade:

Nuno Farinha Simões

Accionista principal:

CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD., com 14.991 acções, representando 99,94% do capital. 

Relatorio e parecer do fiscal único

Aos Accionistas da

Chubb Seguradora Macau, S. A.

Nos termos do Código Comercial de Macau e dos estatutos da Chubb Seguradora Macau, S. A., do ramo não-vida (“Chubb”), o Fiscal 

Único emite relatório sobre a sua acção fiscalizadora e vem dar parecer sobre os documentos de relato financeiro, sobre o relatório e a 

proposta de aplicação dos resultados do Conselho de Administração, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

O Fiscal Único verificou as transacções e a gestão da Seguradora durante o ano de 2018. As suas competências incluem a supervisão da 

gestão da Seguradora; o exame dos livros e registos e sua actualização; a verificação dos activos; a análise dos critérios contabilísticos e o 

respectivo impacto nos resultados do exercício; o exame dos documentos de relato financeiro anuais, bem como outras verificações pre-

vistas na lei e nos estatutos.

O Fiscal Único analisou a informação contabilística preparada pela Seguradora durante o ano e submetida regularmente à Autoridade 

Monetária de Macau (“AMCM”), e seguiu outros procedimentos considerados adequados para as circunstâncias.

Analisou também o relatório e a opinião emitida pelo auditor independente “PricewaterhouseCoopers”, datado de 28 de Fevereiro de 

2019, o qual expressa uma opinião sem reservas sobre os documentos de relato financeiro da Seguradora, relativos  ao exercício findo em 

31 de Dezembro de 2018.

Obteve todas as informações e explicações consideradas necessárias as suas verificações e, com base no trabalho efectuado, é sua opinião 

de que:

(a) Os documentos de relato financeiro e o relatório apresentados pelo Conselho de Administração reflectem fielmente a situação finan-

ceira da Seguradora em 31 de Dezembro 2018 e estão elaborados em conformidade com as disposições legais e regulamentares da activi-

dade seguradora, bem como, o estabelecido nos estatutos da Seguradora;

(b) Os princípios contabilísticos e os critérios utilizados nas estimativas adoptadas pelo Conselho de Administração na preparação dos 

documentos de relato financeiro, foram os apropriados atendendo às circunstâncias; 

(c) Concorda com a proposta de aplicação de resultados, apresentada pelo Conselho de Administração.

OPINIÃO

Em conclusão, é sua opinião de que os documentos de relato financeiro apresentados pelo Conselho de Administração, relativamente ao 

exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, bem como o relatório e a proposta de aplicação de resultados, sejam aprovados na próxima 

Assembleia Geral de Accionistas.

Macau, 28 de Fevereiro de 2019.

O Fiscal Único

da Conceição Reisinho, Fernando Manuel    

Macau Auditor Registado n.º 0186

（是項刊登費用為 $14,260.00）

(Custo desta publicação $ 14 260,00)
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損益表

二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日止期間
Conta de Ganhos e Perdas do exercício de 2018

 澳門元

  Patacas

會計

Contabilista

June Chung

經理

Gerente

Anita Lio

2018年澳門業務概況
Perfil dos Negócios em Macau em 2018

A X A安盛集團作為保險業的世界翹楚，竭誠在全球62個國家服務1億名客戶1，為他們提供財富保障及管理服務。A X A安盛集團之

核心機構獲國際信貸評級機構給予高度評級，包括標準普爾評級（AA-）2、穆迪評級（Aa3）3及惠譽國際評級（AA-）4，彰顯其雄厚

的財資實力。截至2018年12月31日，其管理的資產為14,240億歐元（約127,733億港元）5。

O Grupo AXA, como líder mundial no sector de seguros, está votado a servir 100 milhões de clientes1 em 62 países, oferecendo-lhes ser-

viços de protecção e gestão de riqueza. As principais instituições do Grupo AXA obtiveram elevadas classificações por parte das agên-

cias internacionais de notação de crédito, nomeadamente a Standard & Poor (AA-) 2, a Moodys (Aa3) 3 e a Fitch Ratings (AA-) 4, o que 

demonstra a sua forte capacidade financeira. A 31 de Dezembro de 2018, os activos sob gestão da AXA totalizavam 1.424 mil milhões de 

euros (aproximadamente 12.773,3 mil milhões de dólares de HK)5.

AXA安盛作為AXA安盛集團的成員之一，憑藉其超卓的產品及服務，現時於香港及澳門的客戶人數已超過130萬6。AXA安盛集團

不單是全球最大財產險商7，並連續10年獲選為全球第一保險品牌8。在香港及澳門，我們是其中一家最大的醫療保險供應商。

A AXA, um dos membros do Grupo AXA, com a sua oferta de produtos e serviços de  qualidade superior, excedeu os 1,3 milhões de 

clientes6 em Hong Kong e Macau. O Grupo AXA é não só o maior grupo segurador de propriedades a nível mundial7, como foi também 

igualmente seleccionado, pelo décimo ano consecutivo, como a marca número um de seguros a nível mundial8. Nós somos um dos maio-

res provedores de seguros de saúde em Hong Kong e Macau.

「幫助客戶活出更精彩人生」是AXA安盛的目標，並切實反映於我們所做的一切。AXA安盛為最多元化的保險公司之一，提供全方

位的保障予個人和商業客戶。我們為人壽、健康及財產提供全面綜合的解決方案，積極滿足客戶所有的保險需求。

“Ajudar os clientes a terem uma vida melhor” é o objectivo da AXA que se reflecte em todas as nossas actividades. A AXA é uma das 

mais diversificadas empresas de seguros, oferecendo uma vasta gama de protecções, tanto a clientes individuais, como a empresas. Ofe-

recemos soluções abrangentes de seguros de vida, de saúde e de habitação e respondemos de forma activa a todas as necessidades de 

seguro dos nossos clientes.

作為一家創新的保險公司，我們利用大數據和人工智能革新客戶體驗，使保險變得更簡易及更個人化。我們不斷推動創新，集中於健

康保障領域上尋求突破，照顧客戶於預防、治療和康復路上的種種需要。

Como empresa de seguros inovadora que somos, usamos muitos dados e inteligência artificial para revolucionar a experiência do cliente, 

tornando cada seguro mais fácil e mais pessoal. Continuamos a promover a inovação e o foco no campo da protecção da saúde, visando 

evoluir e cuidar das necessidades dos nossos clientes no que toca à prevenção, ao tratamento e à reabilitação.
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我們一直以回饋及支援社區為使命。安盛慈善基金是我們企業社會責任的旗艦計劃，涵蓋我們在推廣健康、教育和社區服務方面的

努力，致力為香港及澳門創造正面和持久的影響。

O nosso compromisso sempre foi retribuir e apoiar a comunidade. O Fundo de Beneficência da AXA é o nosso principal programa de 

responsabilidade social corporativa que inclui os nossos esforços para promover a saúde, a educação e os serviços comunitários e está 

empenhado em criar impactos positivos e duradouros para Hong Kong e Macau. 

1 截至2018年12月31日

1 A 31 de Dezembro de 2018

2 截至2019年6月18日

2 A 18 de Junho de 2019

3 截至2019年4月5日

3 A 5 de Abril de 2018

4 截至2019年6月5日

4 A 5 de Junho de 2019

5 截至2018年12月31日, 以1歐羅兌8.97港元計算

5 A 31 de Dezembro de 2018, 1 euro=8.97 dólares de HK

6 包括安盛金融有限公司、安盛保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）及安盛保險有限公司的客戶

6 Inclui AXA Financial Co., Ltd., AXA China Region Insurance Co. (Bermuda), Ltd. (uma empresa constituída nas 

Bermudas) e clientes da AXA Insurance Co., Ltd.

7 由AXA Corporate Solutions、AXA Matrix Risk Consultants、安盛保險、安盛藝術品保險、與AXA XL 保險及再保險匯集而成

7 AXA Corporate Solutions, AXA Matrix Risk Consultants, AXA Insurance, AXA Art Insurance e AXA XL Insurance and 

Reinsurance

8 Interbrand全球最佳品牌2018（以品牌價值計算）

8 Melhor marca global da Interbrand em 2018 (com base no valor da marca)

摘要財務報表的外部核數師報告

致安盛保險有限公司——澳門分行管理層：

安盛保險有限公司——澳門分行（「貴分行」）截至二零一八年十二月三十一日止年度隨附的摘要財務報表乃撮錄自貴分行截至同日

止年度的已審核財務報表及貴分行的賬冊和記錄。摘要財務報表由二零一八年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的

損益表組成，管理層須對該等摘要財務報表負責。我們的責任是對摘要財務報表是否在所有重要方面均與已審核財務報表及貴分

行的賬冊和記錄符合一致，發表意見，僅向分行管理層報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他

人士負上或承擔任何責任。

我們按照澳門特別行政區政府頒布的《核數準則》和《核數實務準則》審核了貴分行截至二零一八年十二月三十一日止年度的財務報

表，並已於二零一九年四月二十五日就該財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的財務報表由二零一八年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的損益表、總公司往來變動表和現金流量表

組成，亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

我們認為，摘要財務報表在所有重要方面，均與上述已審核的財務報表及貴分行的賬冊和記錄符合一致。

為更全面了解貴分行的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍，隨附的摘要財務報表應與已審核的財務報表以及獨立核數師報

告一併閱讀。

曾章偉

註冊核數師

羅兵咸永道會計師事務所

澳門，二零一九年八月五日
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RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS 

PARA A GERÊNCIA DA AXA GENERAL INSURANCE HONG KONG LIMITED — SUCURSAL DE MACAU

As demonstrações financeiras resumidas anexas da AXA General Insurance Hong Kong Limited — Sucursal de Macau (a “Sucursal”) 

referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos livros e registos conta-

bilísticos da Sucursal referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o ba-

lanço em 31 de Dezembro de 2018 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerência 

da Sucursal. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente endereçada a V. Exas, enquanto Gerência, sobre 

se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspetos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas 

e dos livros e registos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obri-

gações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 de acordo com as Normas 

de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a 

nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 25 de Abril de 2019.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018, a demonstração dos resultados, a demons-

tração de alterações na conta da sede e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 

políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspetos materiais, com as demonstrações finan-

ceiras auditadas e com os livros e registos contabilísticos da Sucursal.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sucursal e dos resultados das suas operações, e do âmbito da nossa auditoria, as 

demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o respe-

tivo relatório do auditor independente.

Tsang Cheong Wai

Auditor de contas

PricewaterhouseCoopers 

Macau, 5 de Agosto de 2019.

（是項刊登費用為 $11,160.00）

(Custo desta publicação $ 11 160,00)
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