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GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 5/CGP/2020

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 11/2019, 
determino:

1. São alterados os chefes, constantes do anexo I do Despa-
cho n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determina-
das competências.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Se-
tembro de 2020.

Gabinete do Procurador, aos 19 de Agosto de 2020.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

ANEXO I

Sobre a direcção, chefias e chefias funcionais referidas no 
n.º 2 do Despacho n.º 1/CGP/2020

Nome Cargo

Cheang Kuai Wun Chefe do Departamento de Apoio

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso

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 técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, na área da 
comunicação social em língua chinesa, em regime de contrato 
administrativo de provimento, do Gabinete de Comunicação 
Social, 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 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2020, a prova de conheci-
mentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será reali-
zada no dia 13 de Setembro de 2020, às 10,00 horas, na Sheng 
Kung Hui Escola Choi Kou (Macau).

Informação mais detalhada sobre a data, hora e local a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da prova 
escrita, bem como outras informações de interesse dos can-

檢 察 長 辦 公 室

通 告

第5/CGP/2020號批示

根據第11/2019號檢察長批示第三款的規定，本人決定：

一、修改經本人作出的第1/CGP/2020號轉授權批示的附表

一所載的主管人員。

二、本批示自二零二零年九月一日起生效。

二零二零年八月十九日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

––––––––––

附表一

關於第1/CGP/2020號批示第二點所指的

領導、主管及職務主管

姓名 職務

鄭桂垣 支援廳廳長

（是項刊登費用為 $1,382.00）

新 聞 局

通 告

茲公佈，新聞局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（中文社會傳播範疇）兩個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零二零年一月十五日

第三期《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，新聞局定於二零二

零年九月十三日上午十時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，考試地點為聖公會

（澳門）蔡高中學。

參加筆試的准考人的日期、時間及地點安排等詳細資料，以

及與准考人有關的其他重要資訊，於二零二零年八月二十六日張

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂（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（https://www.gcs.gov.mo）及行政

公職局網頁（https://www.safp.gov.mo）

二零二零年八月二十一日於新聞局

局長 陳露

（是項刊登費用為 $1,620.00）

didatos, serão afixadas no dia 26 de Agosto de 2020, no átrio 
do Gabinete de Comunicação Social, sito no Edif. China Plaza, 
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 15.º andar, Macau, po-
dendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de 
expediente (de 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), e disponibilizadas nas páginas electró-
nicas deste Gabinete (https://www.gcs.gov.mo) e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (https://www.
safp.gov.mo).

Gabinete de Comunicação Social, aos 21 de Agosto de 2020.

A Directora do Gabinete, Chan Lou.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2020 年 7 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Julho de 2020
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 18/DGF/2020

Aquisição de seguros de danos materiais para os mercados, 

escritórios de inspecções, edifícios de vendilhões 

e mercado abastecedor

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais, tomada em 5 de Junho 
de 2020, se acha aberto o concurso público para a «Aquisição 
de seguros de danos materiais para os mercados, escritórios de 
inspecções, edifícios de vendilhões e mercado abastecedor».

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 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 pretenderem fazer o descarrega-
mento dos documentos acima referidos, assumem também a 
responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e 
alterações das informações, na página electrónica deste Insti-
tuto, durante o período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 9 de Setembro de 2020. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito no rés-do-chão 
do Edifício do IAM, e prestar uma caução provisória no valor 
de $30 000,00 (trinta mil patacas). A caução provisória pode 
ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja 
em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 
guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-

市 政 署

公 告

第18/DGF/2020號公開招標

為街市、檢疫辦事處、小販大樓及批發市場購買財產綜合險

按照二零二零年六月五日市政管理委員會決議，現就“為街

市、檢疫辦事處、小販大樓及批發市場購買財產綜合險”而進行

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方案及

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二零二零年九月九日下午五時正。競投

人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元叁萬圓正﹙$30,000.00﹚，臨

時保證金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政

署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往

澳門大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回市政署財務

二零二零年八月十八日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 18 de Agosto de 2020.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $424,748.00）
(Custo desta publicação $ 424 748,00)
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處出納以換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署

財務處出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投

標人負責。

開標日期為二零二零年九月十日上午十時，於澳門南灣大馬

路762-804號中華廣場6字樓本署培訓及資料儲存處舉行。

二零二零年八月七日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第03/DHAL/2020號公開招標

“為澳門半島之公共墳場提供綠化及保養服務

（2021年1月1日至2022年12月31日）”

按二零二零年八月七日市政署市政管理委員會決議，現就

“為澳門半島之公共墳場提供綠化及保養服務（2021年1月1日

至2022年12月31日）”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號本署行政輔助廳行政處文書及檔案中心索取有

關招標方案及承投規則，或可登入本署網頁（http://w w w.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二零二零年九月十五日下午五時正。投

標人或其代表須將有關標書及文件遞交至行政處文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門元肆萬陸仟圓（$46,000.00）。臨

時保證金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政

署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往

澳門大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回市政署財務

處出納以換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署

財務處出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投

標人負責。

ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação de 
cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, 
pelas 10,00 horas do dia 10 de Setembro de 2020.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 7 de Agosto de 
2020.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso Público n.º 03/DHAL/2020

«Prestação de serviços de arborização e manutenção nos 

Cemitérios Públicos da Península de Macau (entre 1 de Janeiro 

de 2021 e 31 de Dezembro de 2022)»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, concedida no 
dia 7 de Agosto de 2020, se acha aberto o concurso público 
para a «Prestação de serviços de arborização e manutenção 
nos Cemitérios Públicos da Península de Macau (entre 1 de Ja-
neiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022).

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 da Divisão 
Administrativa do Departamento de Apoio Administrativo 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 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 15 de Setembro de 2020. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$46 000,00 (quarenta e seis mil patacas). A caução provisória 
pode ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso 
seja em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada 
na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 
guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-
ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação de 
cauções constituem encargos do concorrente.
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開標日期為二零二零年九月十六日上午十時正，於本署培訓

及資料儲存處（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。本

署將於二零二零年九月一日上午十時正，於培訓及資料儲存處舉

行招標解釋會。

二零二零年八月十二日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $2,447.00）

第04/DHAL/2020號公開招標

“為離島之公共墳場提供綠化及保養服務

（2021年1月1日至2022年12月31日）”

按二零二零年八月七日市政署市政管理委員會決議，現就

“為離島之公共墳場提供綠化及保養服務（2021年1月1日至

2022年12月31日）”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號本署行政輔助廳行政處文書及檔案中心索取有

關招標方案及承投規則，或可登入本署網頁（http://w w w.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二零二零年九月十五日下午五時正。投

標人或其代表須將有關標書及文件遞交至行政處文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門元陸萬圓（$60,000.00）。臨時保

證金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署財

務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳門

大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回市政署財務處出

納以換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署財務

處出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投標人

負責。

開標日期為二零二零年九月二十一日上午十時正，於本署培

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Aveni-
da da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, 
pelas 10,00 horas do dia 16 de Setembro de 2020. Além disso, o 
IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar, às 
10,00 horas do dia 1 de Setembro de 2020, na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Agosto de 
2020.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Concurso Público n.º 04/DHAL/2020

«Prestação de serviços de arborização e manutenção nos 

Cemitérios Públicos das Ilhas (entre 1 de Janeiro de 2021 e 31 

de Dezembro de 2022)»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, concedida no 
dia 7 de Agosto de 2020, se acha aberto o concurso público 
para a «Prestação de serviços de arborização e manutenção 
nos Cemitérios Públicos das Ilhas (entre 1 de Janeiro de 2021 e 
31 de Dezembro de 2022)».

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 da Divisão 
Administrativa do Departamento de Apoio Administrativo 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 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 15 de Setembro de 2020. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$ 60 000,00 (sessenta mil patacas). A caução provisória pode 
ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja 
em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 
guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-
ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação de 
cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Aveni-
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訓及資料儲存處（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。

本署將於二零二零年九月一日下午三時正，於培訓及資料儲存處

舉行招標解釋會。

二零二零年八月十二日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第007/DZVJ/2020號公開招標

“澳門高士德至提督馬路一帶提供綠化保養以及維護”

按照二零二零年八月十一日行政法務司司長之批准，現就

“澳門高士德至提督馬路一帶提供綠化保養以及維護”進行公

開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投規則；亦可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載。如有意競投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二零二零年九月十六日中午十二時正。

參與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門元拾伍萬圓（$150,000.00)，臨時

保證金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署

財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳

門大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出

納以換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署財務

處出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投標人

負責。

是次公開競投之開標日期定於二零二零年九月十七日上午

十時正，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。

da da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, 
pelas 10,00 horas do dia 21 de Setembro de 2020. Além disso, o 
IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 
15,00 horas do dia 1 de Setembro de 2020, na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Agosto de 
2020.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso Público n.º 007/DZVJ/2020

«Prestação de serviços de arborização e manutenção da Zona 

entre a Avenida de Horta e Costa e a Avenida do

Almirante Lacerda de Macau»

Faz-se público que, por autorização do Secretário para a 
Administração e Justiça, dada no dia 11 de Agosto de 2020, se 
acha aberto o concurso público para a «Prestação de serviços 
de arborização e manutenção da Zona entre a Avenida de Hor-
ta e Costa e a Avenida do Almirante Lacerda de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expe-
diente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribeiro, 
n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratuita-
mente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). 
Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 
documentos acima referidos assumem também a responsabili-
dade pela consulta de eventuais 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 16 de Setembro de 2020. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$150 000,00 (cento e cinquenta mil patacas). A caução provi-
sória pode ser prestada em numerário ou garantia bancária. 
Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser presta-
da na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM 
ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com 
a guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos 
de levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob 
a forma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, 
obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assun-
tos Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação 
de cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 17 de Setembro 
de 2020.



12442 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2020 年 8 月 26 日

此外，本署安排於二零二零年九月三日上午十時正，於本署

培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行公開解釋會。

二零二零年八月十九日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第003/DOI/2020號公開招標

 “為市政署採購個人電腦和軟件使用權證”

按照二零二零年八月十四日本署市政管 理委員會決議，現就

“為市政署採購個人電腦和軟件使用權證”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號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投規則，或可瀏覽本署網頁（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二零二零年九月三十日下午五時正。競

投人或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並

須繳交臨時保證金澳門元貳拾萬圓正（$200,000.00)。臨時保證

金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署財務

處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳門大西

洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以換取

正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署財務處出納繳

交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投標人負責。

開標會議於二零二零年十月六日上午十時正，於澳門南灣大

馬路804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, 
Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 3 de 
Setembro de 2020.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Agosto de 
2020.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

  Concurso Público n.º 003/DOI/2020

«Aquisição de computadores pessoais e das licenças do direito 

de utilização de software para o IAM»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada na 
sessão de 14 de Agosto de 2020, se acha aberto o concurso pú-
blico para a «Aquisição de computadores pessoais e das licen-
ças do direito de utilização de software para o 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 gra-
tuita 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 respon-
sabilidade a consulta de eventuais actualizações ou 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 30 de Setembro de 2020. 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 duzentas mil patacas ($200 000,00). A 
caução provisória pode ser prestada em numerário ou garantia 
bancária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve 
ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 
juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 
ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da Divisão de 
Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, 
para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. Caso 
seja sob a forma de garantia bancária, a prestação da caução 
deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão 
de Assuntos Financeiros do IAM. As despesas resultantes da 
prestação de cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação deste Instituto, sita na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, 
Macau, pelas 10,00 horas do dia 6 de Outubro de 2020.
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二零二零年八月十九日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,323.00）

第014/DZVJ/2020號公開招標

“離島郊遊徑維護保養工作服務” 

按照二零二零年八月十四日市政管理委員會之決議，現就

“離島郊遊徑維護保養工作服務”進行公開招標。 

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投規則；亦可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費

下載。如有意競投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二零二零年九月十五日下午五時正。參

與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，

並須繳交臨時保證金澳門元玖萬叁仟陸佰圓正（$93,600.00），

臨時保證金可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市

政署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前

往澳門大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務

處出納以換取正式收據。若以銀行擔保方式，則必須前往市政署

財務處出納繳交。因繳付保證金而導致的所有開支費用，概由投

標人負責。 

是次公開競投之開標日期定於二零二零年九月十六日上午十

時正，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。 

此外，本署安排於二零二零年九月四日上午十時正，於本署

培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行公開解釋會。 

二零二零年八月十九日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,243.00）

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Agosto de 
2020.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

Concurso Público n.º 014/DZVJ/2020 

«Prestação de serviços de manutenção dos trilhos e circuitos 

na zona das Ilhas» 

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração para os Assuntos Municipais, dada no dia 14 de 
Agosto de 2020, se acha aberto o concurso público para a 
«Prestação de serviços de manutenção dos trilhos e circuitos 
na zona das Ilhas». 

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expe-
diente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribei-
ro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratui-
tamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento 
dos documentos acima referidos assumem também a responsa-
bilidade pela consulta de eventuais 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 15 de Setembro de 2020. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$ 93 600,00 (noventa e três mil seiscentas patacas). A caução 
provisória pode ser prestada em numerário ou garantia ban-
cária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
(DAF) do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 
juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 
ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da DAF do 
Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de levanta-
mento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de 
garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obrigatoria-
mente, efectuada na Tesouraria da DAF do IAM. As despesas 
resultantes da prestação de cauções constituem encargos do 
concorrente. 

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2020. 

O IAM organizará uma sessão de esclarecimento pública no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 4 
de Setembro de 2020. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Agosto de 
2020.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)



12444 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2020 年 8 月 26 日

財 政 局

公 告

茲公佈，財政局以行政任用合同制度填補技術員職程第一職

階二等技術員（機電工程範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十一月二十七日第四十八

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》第三十五條第三款規定，將財政局專業或職務能力評估對外

開考的准考人知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門南灣大馬路

575號，579號及585號財政局大樓閣樓告示板（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.dsf.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年八月十七日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,382.00）

告 示

徵收2019年度所得補充稅

按照九月九日第21/78/M號法律核准並經四月二十八日第

37/84/M號法令修訂之《所得補充稅規章》第五十八條第四款之

規定，茲特公告，本局財稅廳收納處定於本年九月份開庫徵收所

得補充稅。

倘稅款超過三千元者，按照六月四日第4/90/M號法律修改

之上述規章第五十七條之規定，得分兩期於九月及十一月份繳

納。

二零二零年七月二十九日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,099.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

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 no quadro de informação 
na S/L do Edifício «Finanças», sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 575, 579 e 585, 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 da Direc-
ção dos Serviços de Finanças (http://www.dsf.gov.mo/) e dos 
SAFP (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 preenchi-
mento de dois lugares vagos de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área de engenharia electromecânica, em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Finanças, e dos que vierem a verificar-se nes-
tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2019.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Agosto de 
2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Edital

Cobrança do Imposto Complementar de Rendimentos 

Respeitante ao Exercício de 2019

Faz-se saber que, nos termos do n.º 4 do artigo 58.º do Regu-
lamento do Imposto Complementar de Rendimentos, aprovado 
pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, com a nova redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 37/84/M, de 28 de Abril, 
que durante o mês de Setembro próximo, estará aberto o cofre 
da Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau destes 
Serviços para a cobrança do referido imposto.

Mais se faz saber que, tratando-se de colecta superior a 
$3 000,00 (três mil patacas), a mesma pode ser paga em duas 
prestações vencíveis em Setembro e Novembro, de harmonia 
com o disposto no artigo 57.º do mencionado regulamento, com 
a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 4/90/M, de 4 de 
Junho.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 29 de Julho de 2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)
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勞 工 事 務 局

通 告

就刊登於二零二零年八月十二日第三十三期《澳門特別行政

區公報》第二組，關於為填補勞工事務局人員編制高級技術員職

程第一職階二等高級技術員兩缺（公共行政管理範疇），以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺的最後成績名單，因部份

投考人的身份證編號有誤，現根據經十月十一日第57/99/M號法

令核准的《行政程序法典》第一百三十五條的規定，更正如下：

第11484頁關於及格的投考人，

原文為：

名次 姓名

1.º 張建榮 5197XXXX ......

2.º 林明波 5162XXXX ......

3.º 鄭藝婷 1499XXXX ......

4.º 陳雯詩 5107XXXX ......

5.º 梁浩文 5214XXXX ......

6.º 龐尚棟 5091XXXX ......

7.º 游文傑 5203XXXX ......

8.º 李加駒 5203XXXX ......

9.º 吳鳳美 1346XXXX ......

10.º 林池勝 7363XXXX ......

11.º 甄曉澄 5199XXXX ......

12.º 胡小敏 5196XXXX ......

13.º 梁敏傑 1493XXXX ......

14.º 潘基祺 1226XXXX ......

15.º 甘志杰 1246XXXX ......

16.º 梁嘉慧 5190XXXX ......

17.º 林發枝 5185XXXX ......

18.º 易倩宜 1336XXXX ......

19.º 黃澤堅 1283XXXX ......

20.º 陳子婷 5142XXXX ......

應改為：

名次 姓名

1.º 張建榮 5107XXXX ......

2.º 林明波 5199XXXX ......

3.º 鄭藝婷 5162XXXX ......

4.º 陳雯詩 5197XXXX ......

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Aviso

Relativamente à classificação final dos candidatos ao concurso 
para o preenchimento de dois lugares vagos de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de gestão e administração pública, 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 33, II Série, 
de 12 de Agosto de 2020, em virtude do erro nos Bilhetes de 
Identidade de Residente de alguns candidatos, rectifica-se, nos 
termos do artigo 135.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outu-
bro, como se segue:

Quanto aos candidatos aprovados constantes da página 11 484,

Onde se lê:

Ordem Nome

1.º Cheong, Kin Weng 5197XXXX ......

2.º Lam, Meng Po 5162XXXX .......

3.º Cheang, Ngai Teng 1499XXXX .......

4.º Chan, Man Si 5107XXXX ......

5.º Leung, Hou Man 5214XXXX .......

6.º Pong, Seong Tong 5091XXXX ......

7.º Iau, Man Kit 5203XXXX ......

8.º Lei, Ka Koi 5203XXXX ......

9.º Ng, Fong Mei 1346XXXX ......

10.º Lam, Chi Seng 7363XXXX ......

11.º Ian, Hio Cheng 5199XXXX ......

12.º Wu, Sio Man 5196XXXX ......

13.º Leong, Man Kit 1493XXXX .......

14.º Pun, Kei Kei 1226XXXX ......

15.º Kam, Chi Kit 1246XXXX ......

16.º Leong, Ka Wai 5190XXXX ......

17.º Lam, Fat Chi 5185XXXX ......

18.º Iek, Sin I 1336XXXX ......

19.º Wong, Chak Kin 1283XXXX ......

20.º Chen, Ziting 5142XXXX .......

deve-se ler:

Ordem Nome

1.º Cheong, Kin Weng 5107XXXX ......

2.º Lam, Meng Po 5199XXXX ......

3.º Cheang, Ngai Teng 5162XXXX .......

4.º Chan, Man Si 5197XXXX ......
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名次 姓名

5.º 梁浩文 1246XXXX ......

6.º 龐尚棟 5185XXXX ......

7.º 游文傑 5091XXXX ......

8.º 李加駒 5196XXXX ......

9.º 吳鳳美 5190XXXX ......

10.º 林池勝 1346XXXX ......

11.º 甄曉澄 5214XXXX ......

12.º 胡小敏 5142XXXX ......

13.º 梁敏傑 1226XXXX ......

14.º 潘基祺 1336XXXX ......

15.º 甘志杰 5203XXXX ......

16.º 梁嘉慧 1493XXXX ......

17.º 林發枝 7363XXXX ......

18.º 易倩宜 5203XXXX ......

19.º 黃澤堅 1283XXXX ......

20.º 陳子婷 1499XXXX ......

（經經濟財政司司長於二零二零年八月十八日的批示認可）

二零二零年八月十二日於勞工事務局

典試委員會：

主席：廳長 張瑋

正選委員：處長 黃慧茵

  顧問高級技術員 歐陽文標

（是項刊登費用為 $4,134.00）

懲 教 管 理 局

通 告

第00176-DP/DSC/2020號批示

一、按照公佈於二零二零年一月二日第一期《澳門特別行

政區公報》第二組的第193/2019號保安司司長批示第三款、第

27/2015號行政法規第四條第二款、第15/2009號法律第十條，

以及第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的規定，本

人決定將下列職權及獲轉授的職權，授予及轉授予副局長趙崇

遠：

（一）經審查有關法理前提，批准臨時委任、續任、轉臨時委

任為確定委任；

Ordem Nome

5.º Leung, Hou Man 1246XXXX ......

6.º Pong, Seong Tong 5185XXXX ......

7.º Iau, Man Kit 5091XXXX ......

8.º Lei, Ka Koi 5196XXXX ......

9.º Ng, Fong Mei 5190XXXX ......

10.º Lam, Chi Seng 1346XXXX ......

11.º Ian, Hio Cheng 5214XXXX .......

12.º Wu, Sio Man 5142XXXX .......

13.º Leong, Man Kit 1226XXXX ......

14.º Pun, Kei Kei 1336XXXX ......

15.º Kam, Chi Kit 5203XXXX ......

16.º Leong, Ka Wai 1493XXXX .......

17.º Lam, Fat Chi 7363XXXX ......

18.º Iek, Sin I 5203XXXX ......

19.º Wong, Chak Kin 1283XXXX ......

20.º Chen, Ziting 1499XXXX .......

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

Economia e Finanças, de 18 de Agosto de 2020).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 12 de 
Agosto de 2020.

O Júri:

Presidente: Cheung Wai, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Wong Vai Ian, chefe de divisão; e

Ao Ieong Man Pio, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 4 134,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Avisos

Despacho n.º 00176-DP/DSC/2020

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 193/2019, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro 
de 2020, n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 27/2015, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 e artigos 22.º e 23.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, delego e subdelego 
no subdirector, Chio Song Un, as minhas competências próprias e 
as que me foram subdelegadas para:

1) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias em definitivas, verificados os 
pressupostos legais;
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（二）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件

的更改為限；

（三）批准編制內人員及行政任用合同制度人員在職程職級

內的職階變更；

（四）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關補償、短

期無薪假，以及就累積年假申請作出決定；

（五）簽署計算及結算懲教管理局人員服務時間的文件；

（六）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（七）批准懲教管理局人員及其家屬前往衛生局範圍內運作

的健康檢查委員會作檢查；

（八）按照法律規定，批准向有關工作人員發放薪俸、其他

報酬及補償、就懲教管理局工作人員所規定的補助及津貼、經

十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人

員通則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的

《公務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（九）就年假及缺勤方面，《澳門公共行政工作人員通則》

規定的有關本人的職權；

（十）批准懲教管理局工作人員參加在澳門特別行政區舉行

的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（十一）批准返還不涉及擔保承諾或執行與懲教管理局或

澳門特別行政區所簽訂合同的文件；

（十二）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十三）批准提供與懲教管理局存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（十四）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於懲教管

理局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門元三十萬元為限；如屬獲批准免除進行

諮詢或訂立書面合同者，有關金額上限減半；

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

3) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das carreiras 
de pessoal dos quadros e do pessoal contratado por contrato 
administrativo de provimento;

4) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

5) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da 
Direcção dos Serviços Correccionais (doravante designada por 
DSC);

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;

7) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da DSC e dos 
seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito 
dos Serviços de Saúde;

8) Autorizar a atribuição de vencimentos e de outras remu-
nerações e compensações, abonos e subsídios previstos para os 
trabalhadores da DSC, dos prémios de antiguidade e de outros 
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau (doravante designado por ETAPM), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro e 
na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de antiguidade e dos sub-
sídios de residência e de família) ou nos contratos e a atribui-
ção do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, esta-
belecido pela Lei n.º 8/2006, aos respectivos trabalhadores, nos 
termos legais;

9) Exercer as minhas competências próprias previstas no 
ETAPM, em matéria de férias e faltas;

10) Autorizar a participação de trabalhadores da DSC em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau;

11) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com a DSC ou com a Região Administrativa Especial de 
Macau;

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

13) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na DSC, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

14) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à DSC, até ao montante 
de $300 000,00 (trezentas mil patacas), sendo este valor redu-
zido a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a 
celebração de contrato escrito;
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（十五）按上項限度，批准獄警及犯人膳食之開支；

（十六）除上項所指開支外，批准部門運作所必需的每月固

定開支，例如設施及動產的租賃開支、水電費、電話費、清潔服

務費、管理費或其他同類開支；

（十七）批准將被視為對懲教管理局運作已無用處的財產

報廢；

（十八）在懲教管理局職責範疇，簽署發給澳門特別行政區

及以外地方的實體和機構的文書；

（十九）簽署懲教管理局人員的衛生護理證；

（二十）批准十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條

第三款所指的信貸，而有關費用之清償須按預先命令。

二、獲轉授權者認為有利於部門的良好運作時，可將有關職

權轉授予懲教管理局附屬單位的主管人員。

三、本授予及轉授予的職權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使現授權及轉授權而作出的行為，可提起必要訴

願。

五、追認副局長趙崇遠自二零二零年八月一日起在本授權及

轉授權範圍內作出的行為。

六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經二零二零年八月七日保安司司長批示認可）

二零二零年八月五日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $5,358.00）

甄選面試

（開考編號：2019/I10/AP/TS）

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局心理學

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同一職程、職級及職務範疇

15) Autorizar as despesas relativas à aquisição de géneros 
alimentícios destinados à alimentação dos guardas prisionais e 
dos reclusos, observados os limites da alínea anterior;

16) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea 
anterior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do serviço, como sejam os de arrendamento 
de instalações e aluguer de bens móveis, pagamento de electri-
cidade, água, telefone, serviços de limpeza, despesas de condo-
mínio ou outras da mesma natureza;

17) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 
DSC que forem julgados incapazes para o serviço;

18) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições da DSC;

19) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde do pessoal 
da DSC;

20) Dar a autorização de créditos a que se refere o n.º 3 do 
artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, 
ficando a liquidação da despesa respectiva sujeita a prévio 
ordenamento.

2. O subdelegado pode subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades da DSC as competências que julgue adequadas ao 
bom funcionamento dos serviços.

3. A presente delegação e subdelegação de competências são 
feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no exercício da delegação e subdele-
gação de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdirector, Chio 
Song Un, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, desde o dia 1 de Agosto de 2020.

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

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

Segurança, de 7 de Agosto de 2020).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Agosto de 
2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 5 358,00)

Entrevista de selecção

(Concurso n.º: 2019/I10/AP/TS)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 4 
de Setembro de 2019, para o preenchimento de um lugar vago, 
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的職缺，經二零一九年九月四日第三十六期《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。本局謹訂於以下日期、時間及地點舉行甄選面

試：

日期 二零二零年九月十六日（星期三）

時間
下午三時正至四時十五分

（每名投考人的面試時間為十五分鐘）

地點
澳門路環竹灣馬路1號懲教管理局少年感

化院

辦理登記進入面試

地點的截止時間
考試開始前十五分鐘

具體的甄選面試安排及《准考人須知》，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。

二零二零年八月十八日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $2,209.00）

金 融 情 報 辦 公 室

通 告

茲公佈，金融情報辦公室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）一個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺，經二零一九年九月

十八日第三十八期《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，本辦公室定於

二零二零年九月七日至十日為專業或職務能力評估開考的准考

em regime de contrato administrativo de provimento, de téc-
nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de psicologia, da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, 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 da 
data, hora e local de realização da entrevista de selecção:

Data 16 de Setembro de 2020 (quarta-feira)

Hora
15,00-16,15 horas
(cerca de 15 minutos para cada candi-
dato)

Local

Instituto de Menores da Direcção dos 
Serviços Correccionais
Estrada de Cheoc Van, n.º 1, Coloane, 
Macau

Prazo para o trata-
mento do registo da 
entrada no local da 

entrevista

Com a antecedência de 15 minutos, 
a contar da hora de realização da en-
trevista

As organizações concretas da entrevista de selecção e as «ins-
truções para os candidatos admitidos» serão afixadas, no mes-
mo dia da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, no Centro de Aten-
dimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Avenida da 
Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», podendo ser consul-
tadas 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 da DSC (http://
www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 18 de Agosto de 
2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 209,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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 de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de informática, em regime 
de contrato administrativo de provimento do Gabinete de Infor-
mação Financeira (GIF), 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 38, II Série, de 18 de Setembro de 2019, a entrevis-
ta de selecção, com a duração de 20 minutos, terá lugar de 7 a 10 



12450 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2020 年 8 月 26 日

人舉行甄選面試，時間為二十分鐘。考試地點為澳門蘇亞利斯博

士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓的金融情報辦公室。

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，已張貼於澳門蘇亞

利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室。

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

在本辦公室網頁（https://www.gif.gov.mo/）及行政公職局網頁

（https://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年八月二十日於金融情報辦公室

辦公室主任 朱婉儀

（是項刊登費用為 $1,654.00）

衛 生 局

公 告

（開考編號：04219/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補設施管理範疇高

級技術員職程第一職階一等高級技術員一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年十一月六日第四十五

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考通告。本局定於二零二零年九月二十三

日上午九時三十分至下午六時舉行甄選面試，時間約為三十分

鐘，考試地點為澳門衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診

中心會議室。

參加甄選面試的准考人的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，已張貼於澳門若憲馬路衛生局

人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）。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。

二零二零年八月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,654.00）

de Setembro de 2020, e será realizada no Gabinete de Informa-
ção Financeira, sito na Avenida Doutor Mário Soares, n.os 307-
-323, Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevis-
ta de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos encontram-se afixadas no Gabinete de Informação 
Financeira, sito na Avenida Doutor Mário Soares, n.os 307-323, 
Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau, podendo ser consul-
tadas 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 deste Gabinete (https://
www.gif.gov.mo/) e dos SAFP (https://www.safp.gov.mo/).

Gabinete de Informação Financeira, aos 20 de Agosto 2020.

A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 04219/01-TS)

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 
um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de gestão de instalações, 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 45, II Série, de 6 de Novembro de 2019, a entrevista de se-
lecção, com a duração de cerca de 30 minutos, terá lugar no dia 
23 de Setembro de 2020, no período das 9,30 às 18,00 horas e 
será realizada na Sala de Reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços 
de Saúde, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, 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 pági-
nas electrónicas dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/ e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 20 de Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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Concurso Público n.º 29/P/20

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Agosto de 
2020, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de aluguer de equipamentos para Oxigenoterapia 
Domiciliária aos Serviços de Saúde», cujo programa do con-
curso e o caderno de encargos se encontram à disposição dos 
interessados desde o dia 26 de Agosto de 2020, todos os dias 
úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divi-
são de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao con-
curso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $35,00 
(trinta e cinco patacas), a título de custo das respectivas fotocó-
pias (local de pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços 
de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros 
pela internet na 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 22 de Setembro de 2020.

O acto público deste concurso terá lugar a 23 de Setembro 
de 2020, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $124 000,00 (cento e vinte e quatro 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 20 de Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

Concurso Público n.º 28/P/20

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 
2020, se encontra aberto o concurso público para o «Forne-
cimento e instalação de Oito Sistemas de Imagens Térmicas 
Infravermelhas para Medição de Temperatura Corporal aos 
Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de 
encargos se encontram à disposição dos interessados desde o 
dia 26 de Agosto de 2020, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisiona-
mento e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, 
n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $38,00 (trinta e oito 
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 inter-
net na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

第29/P/20號公開招標

根據社會文化司司長於二零二零年八月十七日作出的批示，

為取得“向衛生局提供家用氧氣治療設備租賃服務”進行公開招

標。有意投標者可從二零二零年八月二十六日起，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

水坑尾街258號百老匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管理處查

詢有關投標詳情，並繳付澳門元叁拾伍元整（$35.00）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二零二零年九月二十二日下午五時

四十五分。

開標將於二零二零年九月二十三日上午十時在位於澳門水坑

尾街258號百老匯中心3樓C座的“會議室”舉行。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門元

壹拾貳萬肆仟元整（$124,000.00），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。

二零二零年八月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,620.00）

第28/P/20號公開招標

根據社會文化司司長於二零二零年八月十一日作出的批示，

為取得“向衛生局供應及安裝八套紅外熱成像體溫監測系統”

進行公開招標。有意投標者可從二零二零年八月二十六日起，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，

前往位於澳門水坑尾街258號百老匯中心3樓C座的衛生局物

資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門元叁拾捌元整

（$38.00）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。



12452 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2020 年 8 月 26 日

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二零二零年九月二十五日下午五時三十

分。

開標將於二零二零年九月二十八日上午十時在位於澳門水坑

尾街258號百老匯中心3樓C座的“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元

叁萬貳仟元整（$32,000.00），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。

二零二零年八月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,779.00）

通 告

（開考編號：05419/04-T）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫務管理範疇技術

員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺，經二零二零年四月一日第十四期《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。本局定於二零二零年九月六日上午十時正舉行

知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點如下：

——澳門黑沙環衛生中心3樓大型會議室（澳門黑沙環中街

18地段）

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。

二零二零年八月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,654.00）

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,30 horas do dia 25 de Setembro de 2020.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 28 de Setem-
bro de 2020, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma 
caução provisória no valor de $32 000,00 (trinta e duas 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 20 de Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º 05419/04-T)

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 
um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co, 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 14, II Série, de 
1 de Abril de 2020, a prova de conhecimentos (prova escrita) 
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 6 de Setembro 
de 2020, às 10,00 horas, no seguinte local:

— Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau, 
3.º andar, Sala de Conferências, sito na Rua Central da Areia 
Preta, Lote de Terra 18, 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 em http://
www.ssm.gov.mo/, e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 19 de Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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教 育 暨 青 年 局

三十日告示

謹此公佈，現有陳淑蓮申領其已故姐妹陳淑儀（曾為本局幼

兒教育及小學教育一級教師（小學））之死亡津貼、喪葬津貼及

其他有權利收取之金錢補償，如有人士認為具權利領取該等津

貼及補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刋登之日起計

三十天內，向本局申請應有之權益。如上述期限內未接獲任何異

議，則現申請人之要求將被接納。

二零二零年八月二十日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,065.00）

文 化 局

公 告

第0003/IC-DGBP/2020號公開招標

為文化局轄下公共圖書館供應2021至2023年度報紙

根據社會文化司司長於二零二零年七月一日之批示，並按七

月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為文化局轄

下公共圖書館供應2021至2023年度報紙”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 招標標的：是次招標目的是挑選供應商為文化局轄下公

共圖書館供應2021至2023年度報紙。

5. 交貨地點：按照招標案卷總目錄I I I之《承投規則附件

一——服務細項》的要求。

6. 供應期：2021年1月1日至2023年12月31日，供應期為

三十六（36）個月。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chan Shuk Lin Elina requerido o 
subsídio por morte, de funeral e outros abonos a que tem di-
reito, por falecimento da sua irmã Chan Sok I, que foi docente 
dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), desta Di-
recção de Serviços, devem todos os que se julgam com direito à 
percepção dos mesmos subsídios e outros abonos acima referi-
dos, requerer a estes 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 resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 20 de 
Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Concurso Público n.º 0003/IC-DGBP/2020

Fornecimento de jornais 

de 2021 a 2023 para a Biblioteca Pública do Instituto Cultural

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 da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de 
Julho de 2020, realiza-se um concurso público para o forneci-
mento de jornais de 2021 a 2023 para a Biblioteca Pública do 
Instituto Cultural.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação do fornecimento de 
jornais de 2021 a 2023 para a Biblioteca Pública do Instituto 
Cultural.

5. Locais do fornecimento: conforme indicado no Anexo III 
do Índice Geral do processo do concurso — «Especificação do 
fornecimento — Anexo I do Caderno de Encargos».

6. Duração do fornecimento: trinta e seis (36) meses, de dia 1 
de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2023.
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7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）天，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

規定延長。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時擔保：澳門元叁拾肆萬肆仟元（$344,000.00），以

現金存款或法定銀行擔保之方式向“澳門特別行政區政府文化

局”提供。

10. 確定擔保：相等於判給總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府

財政局和商業及動產登記局作本招標所指業務之開業及商業登

記，或已於澳門特別行政區政府市政署登記並取得與本招標所

指業務有關之小販准照。

13. 遞交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

截止日期及時間：二零二零年九月二十四日（星期四）中午

十二時正。

14. 解釋會：

解釋會將於二零二零年九月二日（星期三）上午十時正於何

東圖書館三樓多功能廳舉行。

有意投標者/公司請於二零二零年九月一日（星期二）中午

十二時正前致電2836 6866預約出席解釋會（每一投標者/公司出

席人數不超過3人）。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零二零年九月二十八日（星期一）上午十時

正。

開標時，投標者/公司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

件可能出現之疑問。

投標者/公司的代表可由受權人代表出席公開開標的會議，

此受權人應出示經認證授權賦予其出席開標會議的授權書。

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa (90) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de fornecimento: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de trezen-
tas e quarenta e quatro mil patacas ($ 344 000,00), deverá ser 
prestada mediante depósito em dinheiro ou através de garantia 
bancária a favor do «Instituto Cultural do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau».

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a qua-
tro por cento (4%) do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os indivíduos/empresas con-
correntes devem estar inscritos na Direcção dos Serviços de 
Finanças e Conservatória dos Registos Comercial e de Bens 
Móveis da Região Administrativa Especial de Macau, ou ter 
obtido a licença de vendilhão, emitida pelo Instituto para os 
Assuntos Municipais, para o fornecimento a que se refere o 
presente concurso público.

13. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Balcão de atendimento do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau.

Data e hora limite: dia 24 de Setembro de 2020, quinta-feira, 
pelas 12,00 horas.

14. Sessão de esclarecimento:

A sessão de esclarecimento terá lugar na Sala polivalente do 
3.º andar da Biblioteca Sir Robert Ho Tung, pelas 10,00 horas  
do dia 2 de Setembro de 2020, quarta-feira. 

Os indivíduos/empresas concorrentes interessados devem 
contactar o Instituto Cultural através do telefone 2836 6866 
para participação na sessão de esclarecimentos, antes das 12,00 
horas do dia 1 de Setembro de 2020, terça-feira, (cada indiví-
duo/empresa concorrente só pode fazer-se representar, no má-
ximo, por três funcionários).

15. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: dia 28 de Setembro de 2020, segunda-feira, pe-
las 10,00 horas.

Os indivíduos/empresas concorrentes ou os seus represen-
tantes deverão estar presentes no acto público de abertura de 
propostas para esclarecimento de eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados a concurso, de acordo com o dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os representantes dos indivíduos/empresas concorrentes po-
derão fazer-se representar por procurador, devendo este apre-
sentar procuração reconhecida que lhe confira poderes para o 
efeito.
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16. 延期：倘因颱風或其他不可抗力之原因引致澳門特別行

政區的公共部門停止對外辦公，則原定的解釋會日期及時間、遞

交投標書截止日期及時間、公開開標日期及時間將順延至緊接

之首個工作天的相同時間。

17. 查閱案卷之地點、日期、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

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：辦公時間內（星期一至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）。

如欲索取上述文件招標案卷之影印本，需以現金方式繳

付印製成本費用澳門元壹佰元（$100.00），或透過文化局網頁

（http://www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或修正，可透

過文化局上述網頁查閱。

18. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 所佔之比重

價格 百分之五十五（55%）

能提供的報紙種類數量 百分之三十（30%）

交貨期 百分之十五（15%）

二零二零年八月二十日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,755.00）

第0004/IC-DGBP/2020號公開招標

為文化局轄下公共圖書館供應2021至2023年度期刊

根據社會文化司司長於二零二零年七月二十四日之批示，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

局轄下公共圖書館供應2021至2023年度期刊”的公開招標。

1. 判給實體︰社會文化司司長。

16. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos da Região Administrativa Especial de Macau, por motivos 
de tufão ou outras razões de força maior, a hora limite para 
apresentação das propostas acima mencionadas e para o acto 
público do concurso, será adiada para a mesma hora do primei-
ro dia útil imediatamente seguinte.

17. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
obtenção de cópias:

Local: Balcão de atendimento do Edifício do Instituto Cul-
tural, sito na Praça do Tap Siac, 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 das propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 horas às 
13,00 horas e das 14,30 horas às 17,45 horas, de segunda a quin-
ta-feira; das 9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 
horas, de sexta-feira.

 Os interessados poderão obter cópia do processo do concur-
so mediante o pagamento de cem patacas ($ 100,00) por cada 
cópia, ou gratuitamente através da página electrónica do Insti-
tuto Cultural (http://www.icm.gov.mo). 

 Quaisquer alterações ou novas informações serão comuni-
cadas na página electrónica do Instituto Cultural.

18. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação: 

Critério de adjudicação Ponderações

Preço 55%

Possibilidade de fornecimen-
to de maior número de títu-
los de jornais 30%

Prazo de entrega 15%

Instituto Cultural, aos 20 de Agosto de 2020.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 755,00)

Concurso Público n.º 0004/IC-DGBP/2020

Fornecimento de publicações periódicas 

de 2021 a 2023 para a Biblioteca Pública do Instituto Cultural

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 da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de 
Julho de 2020, realiza-se um concurso público para o forneci-
mento de publicações periódicas de 2021 a 2023 para a Biblio-
teca Pública do Instituto Cultural.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.
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2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 招標標的：是次招標目的是挑選供應商為文化局轄下公

共圖書館供應2021至2023年度期刊。

5. 交貨地點：按照招標案卷總目錄I I I之《承投規則附件

一——服務細項》的要求。

6. 供應期：二零二一年一月一日至二零二三年十二月三十一

日，供應期為三十六（36）個月。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）天，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

規定延長。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時擔保：澳門元叁拾叁萬肆仟柒佰元正（$334,700.00），

以現金存款或法定銀行擔保之方式向“澳門特別行政區政府文

化局”提供。

10. 確定擔保：相等於判給總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府

財政局和商業及動產登記局作本招標所指業務之開業及商業登

記，或已於澳門特別行政區政府市政署登記並取得與本招標所

指業務有關之小販准照。

13. 遞交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

截止日期及時間：二零二零年九月十七日（星期四）中午十二

時正。

14. 解釋會：

解釋會將二零二零年九月一日（星期二）上午十時正於何東

圖書館三樓多功能廳舉行。

有意投標者/公司請於二零二零年八月三十一日（星期一）中

午十二時正前致電2836 6866預約出席解釋會（每一投標者/公司

出席人數不超過3人）。

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação do fornecimento de pu-
blicações periódicas de 2021 a 2023 para Biblioteca Pública do 
Instituto Cultural.

5. Locais do fornecimento: conforme indicado no Anexo III 
do Índice Geral do processo do concurso — «Especificação do 
fornecimento — Anexo I do Caderno de Encargos».

6. Duração de fornecimento: trinta e seis (36) meses, de 1 de 
Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2023.

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa (90) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de fornecimento: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de tre-
zentas e trinta e quatro mil e setecentas patacas ($334 700,00), 
deverá ser prestada mediante depósito em dinheiro ou através 
de garantia bancária a favor do «Instituto Cultural do Governo 
da Região Administrativa Especial de Macau».

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a qua-
tro por cento (4%) do valor total da adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os indivíduos/empresas con-
correntes devem estar inscritos na Direcção dos Serviços de 
Finanças e Conservatória dos Registos Comercial e de Bens 
Móveis da Região Administrativa Especial de Macau, ou ter 
obtido a licença de vendilhão, emitida pelo Instituto para os 
Assuntos Municipais, para o fornecimento a que se refere o 
presente concurso público.

13. Local, data e hora limite para a entrega de propostas:

Local: Balcão de atendimento do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau.

Data e hora limite: dia 17 de Setembro de 2020, quinta-feira, 
pelas 12,00 horas.

14. Sessão de esclarecimento:

A sessão de esclarecimento terá lugar na Sala polivalente do 
3.º andar da Biblioteca Sir Robert Ho Tung, pelas 10,00 horas 
do dia 1 de Setembro de 2020, terça-feira.

Os indivíduos/empresas concorrentes interessados devem 
contactar o Instituto Cultural através do telefone 2836 6866 
para participação na sessão de esclarecimentos, antes das 12,00 
horas do dia 31 de Agosto de 2020, segunda-feira, (cada in-
divíduo/empresa concorrente só pode fazer-se representar, no 
máximo, por três funcionários).
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15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零二零年九月二十一日（星期一）上午十時

正。

開標時，投標者/公司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

件可能出現之疑問。

投標者/公司的代表可由受權人代表出席公開開標會議，此

受權人應出示經認證授權賦予其出席開標會議的授權書。

16. 延期：倘因颱風或其他不可抗力之原因引致澳門特別行

政區的公共部門停止對外辦公，則原定的解釋會日期及時間、遞

交投標書截止日期及時間、公開開標日期及時間將順延至緊接

之首個工作天的相同時間。

17. 查閱案卷之地點、日期、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

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：辦公時間內（星期一至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）。

如欲索取招標案卷之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門元貳佰元正（$200.00），或透過文化局網頁（ht t p://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或修正，可透

過文化局上述網頁查閱。

18. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 所佔之比重

價格 百分之五十五（55%）

能提供的期刊種類數量 百分之三十（30%）

交貨期 百分之十五（15%）

二零二零年八月二十日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,708.00）

15. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: dia 21 de Setembro de 2020, segunda-feira, 
pelas 10,00 horas.

Os indivíduos/empresas concorrentes ou os seus represen-
tantes deverão estar presentes no acto público de abertura de 
propostas para esclarecimento de eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados a concurso, de acordo com o dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os representantes dos indivíduos/empresas concorrentes po-
derão fazer-se representar por procurador devendo este apre-
sentar procuração reconhecida que lhe confira poderes para o 
efeito.

16. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públicos 
da Região Administrativa Especial de Macau por motivos de 
tufão ou outras razões de força maior, a hora limite para apre-
sentação das propostas acima mencionadas e para o acto públi-
co do concurso, será adiada para a mesma hora do primeiro dia 
útil imediatamente seguinte.

17. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
obtenção de cópias:

Local: Balcão de atendimento do Edifício do Instituto Cul-
tural, sito na Praça do Tap Siac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo do 
prazo para a entrega das propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 horas às 
13,00 horas e das 14,30 horas às 17,45 horas, de segunda a quin-
ta-feira; das 9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 
horas, de sexta-feira.

Os interessados poderão obter cópia do processo do concurso 
mediante o pagamento de duzentas patacas ($200,00) por cada 
cópia, ou gratuitamente através da página electrónica do Insti-
tuto Cultural (http://www.icm.gov.mo).

Quaisquer alterações ou novas informações serão comunica-
das na página electrónica do Instituto Cultural. 

18. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Critério de adjudicação Ponderações

Preço 55%

Possibilidade de fornecimento de maior nú-
mero de títulos de publicações periódicas 30%

Prazo de entrega 15%

Instituto Cultural, aos 20 de Agosto de 2020.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 708,00)
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旅 遊 局

名 單

統一管理制度──

專業或職務能力評估對外開考

旅遊局公共行政管理範疇第一職階二等高級技術員

為填補旅遊局編制內公共行政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，經二零一八年十二月五日第四十九期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以統一管理制度進行的專業或職務能力

評估對外開考通告，茲公佈最後成績名單如下：

合格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名 證件號碼 最後成績

1.º 345 吳家恒 5179XXXX ............................ 70.15

2.º 342 吳紫茵 5164XXXX ............................ 69.20

3.º 7 區健誠 5213XXXX ............................ 68.70

4.º 82 張萍鳳 1336XXXX ............................ 68.00

5.º 212 黎慶偉 7442XXXX ............................ 66.92

6.º 21 陳燕霞 1357XXXX ............................ 64.27

7.º 51 仇健堯 5133XXXX ............................ 64.18

8.º 251 李轉丁 5135XXXX ............................ 63.92

9.º 202 郭錦文 5184XXXX ............................ 63.53

10.º 65 鄭藝婷 5162XXXX ............................ 63.15

11.º 122 方祺本 1498XXXX ............................ 62.85

12.º 321 羅穎琴 5188XXXX ............................ 62.78

13.º 370 鮑麗卿 7389XXXX ............................ 62.57

14.º 161 游文傑 5091XXXX ............................ 62.48

15.º 174 甘志杰 5203XXXX ............................ 62.37

16.º 480 黃慧燕 5214XXXX ............................ 62.27

17.º 228 林明波 5199XXXX ............................ 61.60

18.º 13 陳振暉 5201XXXX ............................ 59.07

19.º 242 劉婉薇 5109XXXX ............................ 58.48

20.º 151 洪金英 5129XXXX ............................ 57.40

21.º 469 黃敏貴 1304XXXX ............................ 55.47

22.º 352 伍潤達 5205XXXX ............................ 54.10

23.º 476 王純盈 5139XXXX ............................ 53.35

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

na Direcção dos Serviços de Turismo, para técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área 

de gestão e administração pública

Classificativa final dos candidados ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de gestão e administração pública, do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo, e dos 
que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 
2018:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candi-
dato

 Nome N.º de BIR Classificação
 final

1.º 345 Ng, David 5179XXXX ........... 70,15

2.º 342 Ng, Chi Ian 5164XXXX ........... 69,20

3.º 7 Ao, Kin Seng 5213XXXX........... 68,70

4.º 82 Cheong, Peng Fong 1336XXXX .......... 68,00

5.º 212 Lai, Heng Wai 7442XXXX .......... 66,92

6.º 21 Chan, In Ha 1357XXXX .......... 64,27

7.º 51 Chao, Kin Io 5133XXXX ........... 64,18

8.º 251 Lei, Chun Teng 5135XXXX .......... 63,92

9.º 202 Kuok, Kam Man 5184XXXX .......... 63,53

10.º 65 Cheang, Ngai Teng 5162XXXX ........... 63,15

11.º 122 Fang, Qiben 1498XXXX........... 62,85

12.º 321 Lo, Weng Kam 5188XXXX .......... 62,78

13.º 370 Pao, Lai Heng 7389XXXX .......... 62,57

14.º 161 Iau, Man Kit 5091XXXX .......... 62,48

15.º 174 Kam, Chi Kit 5203XXXX .......... 62,37

16.º 480 Wong, Wai In 5214XXXX ........... 62,27

17.º 228 Lam, Meng Po 5199XXXX .......... 61,60

18.º 13 Chan, Chan Fai 5201XXXX .......... 59,07

19.º 242 Lao, Un Mei 5109XXXX ........... 58,48

20.º 151 Hong, Kam Ieng 5129XXXX .......... 57,40

21.º 469 Wong, Man Kuai 1304XXXX .......... 55,47

22.º 352 Ng, Ion Tat 5205XXXX .......... 54,10

23.º 476 Wong, Son Ieng 5139XXXX........... 53,35
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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，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》

公佈之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二零二零年八月十八日的批示認可）

二零二零年八月七日於旅遊局

典試委員會：

主席：旅遊局廳長 方丹妮

委員：旅遊局首席顧問高級技術員 李志剛

候補委員：旅遊局首席顧問高級技術員 麥肇生

（是項刊登費用為 $3,500.00）

體 育 局

公 告

第27/ID/2020號公開招標

「第67屆澳門格蘭披治大賽車——賽車大樓及臨時車房

（集車區）佈置服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零二零年八月十七日的批示，體育局現為第67

屆澳門格蘭披治大賽車——賽車大樓及臨時車房（集車區）佈置

服務，代表判給實體進行公開招標程序。

服務期按招標案卷總目錄附件V——技術規範第1條的規定

期間。

有意之投標人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澳門

元伍佰圓正（$500.00）購買招標案卷複印本一（1）份。投標人亦

可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

 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 
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar 
do dia seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 18 deAgosto de 2020).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 7 de Agosto de 2020.

O Júri:

Presidente: Daniela de Souza Fão, chefe de departamento da 
Direcção dos Serviços de Turismo.

Vogal: Li Chi Kong, técnico superior assessor principal da 
Direcção dos Serviços de Turismo.

Vogal suplente: Mak Sio Sang, técnico superior assessor 
principal da Direcção dos Serviços de Turismo.

(Custo desta publicação $ 3 500,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Concurso Público n.º 27/ID/2020

«Serviços de decorações no Edifício do Grande Prémio e

nas garagens provisórias (paddock) para a 67.ª Edição

do Grande Prémio de Macau»

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 da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 
17 de Agosto de 2020, o Instituto do Desporto vem proceder, 
em representação da entidade adjudicante, à abertura do con-
curso público para os serviços de decorações no Edifício do 
Grande Prémio e nas garagens provisórias (paddock) para a 
67.ª Edição do Grande Prémio de Macau.

O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipu-
lado no artigo 1.º do Anexo V — Normas Técnicas do Índice 
Geral do Processo do Concurso.

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 
Rodrigues, 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 pro-
cesso do concurso ou para obtenção de 1 (uma) cópia do pro-
cesso, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. 
Pode ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela 
internet na área de «Informação relativa à aquisição» da página 
electrónica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.
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在遞交投標書期限屆滿前，投標人應自行前往體育局總部，

以了解有否附加說明之文件。

講解會將訂於二零二零年八月三十一日（星期一）上午十時

正在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。

倘講解會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，則講解會日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

遞交投標書的截止時間為二零二零年九月二十一日（星期

一）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。

投標人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，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元柒萬貳

仟圓正（$72,000.00）作為臨時擔保。投標人可以現金、以抬頭為

“體育基金”的本票、支票或以銀行擔保方式繳交，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。

開標將訂於二零二零年九月二十二日（星期二）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連續九十（90）日內有效。

二零二零年八月二十日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,500.00）

第28/ID/2020號公開招標

「體育局轄下的體育設施的草地及綠化帶護理服務」

1. 按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據

社會文化司司長於二零二零年八月十八日的批示，體育局現為二

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.

A sessão de esclarecimento terá lugar no dia 31 de Agosto 
de 2020, segunda-feira, pelas 10,00 horas, na sala de reuniões 
do Edifício do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento do Instituto do 
Desporto na data e hora da sessão de esclarecimento, por mo-
tivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
estabelecidas para a sessão de esclarecimento serão adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 21 de Setembro de 2020, segunda-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 por motivos de força maior, a data e a hora limites estabe-
lecidas 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 ende-
reço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $72 000,00 (setenta e duas mil) patacas, por depó-
sito em numerário, em ordens de caixa ou em cheque emitidos 
a favor do Fundo do Desporto, ou mediante garantia bancária 
emitida por um estabelecimento bancário legalmente autoriza-
do a exercer actividade na Região Administrativa Especial de 
Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar na Divisão 
Financeira e Patrimonial sita na sede do Instituto do Desporto.

O acto público do concurso terá lugar no dia 22 de Setembro 
de 2020, terça-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 por motivos de força maior, ou em caso 
de adiamento da data e hora limites para a apresentação 
das propostas, por motivos de tufão ou por motivos de força 
maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público do 
concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia 
útil seguinte.

As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos 
a contar da data do acto da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 20 de Agosto de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 500,00)

Concurso Público n.º 28/ID/2020

«Serviços de tratamento de relvados e zonas verdes das 

instalações desportivas sob responsabilidade do

Instituto do Desporto»

1. 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 
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零二零年十二月一日至二零二二年十一月三十日期間的體育局轄

下的下列體育設施的草地及綠化帶護理服務，代表判給實體進

行公開招標程序：

體育設施名稱

1

草地

蓮峰體育中心——足球場草地

2 奧林匹克體育中心——運動場的足球場草地及

戶外天地（熱身區及小型足球場）

3 奧林匹克體育中心——戶外天地（投擲區）

4 澳大運動場——足球場

5

綠化帶

蓮峰體育中心

6 澳大運動場

7 奧林匹克體育中心——運動場、戶外天地（田

徑運動場入口大堂）及三人籃球場

8 嘉模泳池

9 氹仔中央公園泳池

10 國際射擊中心

11 保齡球中心

12 網球學校

13 澳門東亞運動會體育館

14 路環小型賽車場

15 巴坡沙體育中心

16 新花園泳池

17 黑沙水上活動中心

18 竹灣水上活動中心

 2. 投標人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澳門元

伍佰圓正（$500.00）購買招標案卷複印本一份。投標人亦可於

體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra, de 18 de Agosto de 2020, o Instituto do Desporto vem pro-
ceder, em representação da entidade adjudicante, à abertura 
do concurso público para o serviço de tratamento de relvados 
e zonas verdes durante o período de 1 de Dezembro de 2020 a 
30 de Novembro de 2022, nas seguintes instalações desportivas 
sob responsabilidade do Instituto do Desporto:

Designação das instalações desportivas

1

Relvados

Relvado do campo de futebol do Cen-
tro Desportivo Lin Fong

2 Relvados do campo de futebol do Es-
tádio e do Quintal Desportivo (zona de 
aquecimento e campo de futebol em mi-
niatura) do Centro Desportivo Olímpico

3 Quintal Desportivo (zona de lançamen-
to) do Centro Desportivo Olímpico

4 Campo de futebol do Estádio da Uni-
versidade de Macau

5

Zonas verdes

Centro Desportivo Lin Fong

6 Estádio da Universidade de Macau

7 Estádio, Quintal Desportivo (átrio da 
entrada da pista de treinos) e Campo de 
Basquetebol de Três do Centro Despor-
tivo Olímpico

8 Piscinas do Carmo

9 Piscina do Parque Central da Taipa

10 Centro Internacional de Tiro

11 Centro de Bowling

12 Academia de Ténis

13 Nave Desportiva dos Jogos da Ásia 
Oriental de Macau

14 Kartódromo de Coloane

15 Centro Desportivo Tamagnini Barbosa

16 Piscina Estoril

17 Centro Náutico de Hác-Sá

18 Centro Náutico de Cheoc-Van

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, os 
concorrentes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da 
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodri-
go Rodrigues, 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. Pode 
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
na área de «Informação relativa à aquisição» da página electró-
nica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.
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3. 在遞交投標書期限屆滿前，有意投標人應自行前往體育

局總部，以了解有否附加說明之文件。

4. 講解會將訂於二零二零年八月三十一日（星期一）上午十

時正在上述地址的體育局總部會議室進行，會後隨即前往相關

體育設施進行實地視察。倘上述講解會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，則上述講解會日期及時間

順延至緊接之首個工作日的相同時間。

5. 遞交投標書的截止時間為二零二零年九月十一日（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。

6. 投標人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，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元肆

拾柒萬伍仟圓正（$475,000.00）作為臨時擔保。投標人可以現

金、以抬頭為“體育基金”的本票或支票，或以抬頭為“體育基

金”的銀行擔保方式繳交，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。

7. 開標將訂於二零二零年九月十四日（星期一）上午九時

三十分在上述地址的會議室進行。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。

8. 投標書自開標日起計連續九十（90）日內有效。

二零二零年八月二十日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $4,960.00）

第29/ID/2020號公開招標

「第67屆澳門格蘭披治大賽車——看台及賽道範圍佈置服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零二零年八月二十日的批示，體育局現為第67

3. Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto 
do Desporto até à data limite para a apresentação das propos-
tas para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

4. A sessão de esclarecimentos deste concurso público terá 
lugar no dia 31 de Agosto de 2020, segunda-feira, pelas 10,00 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito no 
endereço acima referido a que se segue a sessão de inspecção 
do local das instalações desportivas. Em caso de encerramento 
do Instituto do Desporto na data e hora da sessão de esclare-
cimentos, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, 
a data e a hora estabelecidas para a sessão de esclarecimentos 
serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 11 de Setembro de 2020, sexta-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas serão adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro 
do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no en-
dereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $475 000,00 (quatrocentas e setenta e cinco mil) 
patacas, por depósito em numerário, em ordens de caixa ou em 
cheque emitidos a favor do Fundo do Desporto, ou mediante 
garantia bancária, emitida por um estabelecimento bancário 
legalmente autorizado a exercer actividade na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, 
a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Ins-
tituto do Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 14 de Setem-
bro de 2020, segunda-feira, pelas 9,30 horas, no auditório do 
endereço acima referido. Em caso de encerramento do Institu-
to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou por 
motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para o 
acto público do concurso serão adiadas para a mesma hora do 
primeiro dia útil seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias segui-
dos a contar da data do acto da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 20 de Agosto de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)

Concurso Público n.º 29/ID/2020

«Serviços de decorações nas bancadas e na área do circuito 

para a 67.ª Edição do Grande Prémio de Macau»

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 da Ex.ma 
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屆澳門格蘭披治大賽車看台及賽道範圍佈置服務，代表判給實

體進行公開招標程序。

服務期按招標案卷總目錄附件V——技術規範第1條的規定

期間。

有意之投標人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澳門

元伍佰圓正（$500.00）購買招標案卷複印本一（1）份。投標人亦

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，投標人應自行前往體育局總部，

以了解有否附加說明之文件。

講解會將訂於二零二零年八月三十一日（星期一）下午三時

正在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。

倘講解會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，則講解會日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

遞交投標書的截止時間為二零二零年九月二十三日（星期

三）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。

投標人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，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元捌萬捌

仟圓正（$88,000.00）作為臨時擔保。投標人可以現金、以抬頭為

“體育基金”的本票、支票或以銀行擔保方式繳交，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。

開標將訂於二零二零年九月二十四日（星期四）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。

Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 
de Agosto de 2020, o Instituto do Desporto vem proceder, em 
representação  da entidade adjudicante, à abertura do concurso 
público para os serviços de decorações nas bancadas e na área 
do circuito para a 67.ª Edição do Grande Prémio de Macau.

O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipu-
lado no artigo 1.º do Anexo V — Normas Técnicas do Índice 
Geral do Processo do Concurso.

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 de 1 (uma) cópia do processo, 
mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode 
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
na área de «Informação relativa à aquisição» da página electró-
nica 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.

A sessão de esclarecimento terá lugar no dia 31 de Agosto 
de 2020, segunda-feira, pelas 15,00 horas, na sala de reuniões 
do Edifício do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento do Instituto do 
Desporto na data e hora da sessão de esclarecimento, por mo-
tivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
estabelecidas para a sessão de esclarecimento serão adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 23 de Setembro de 2020, quarta-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 por motivos de força maior, a data e a hora limites estabe-
lecidas 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 ende-
reço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $88 000,00 (oitenta e oito mil) patacas, por depósi-
to em numerário, em ordem de caixa ou em cheque, emitidos 
a favor do Fundo do Desporto, ou mediante garantia bancária 
emitida por um estabelecimento bancário legalmente autoriza-
do a exercer actividade na Região Administrativa Especial de 
Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar na Divisão 
Financeira e Patrimonial sita na sede do Instituto do Desporto.

O acto público do concurso terá lugar no dia 24 de Setembro 
de 2020, quinta-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede do 
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do Institu-
to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso, 
por motivos de tufão ou por motivos de força maior, ou em 
caso de adiamento na data e hora limites para a apresentação 
das propostas, por motivos de tufão ou por motivos de força 
maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público do 
concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.
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投標書自開標日起計連續九十（90）日內有效。

二零二零年八月二十一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,273.00）

第30/ID/2020號公開招標

「第67屆澳門格蘭披治大賽車——賽道外圍佈置服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零二零年八月二十日的批示，體育局現為第67

屆澳門格蘭披治大賽車賽道外圍佈置服務，代表判給實體進行

公開招標程序。

服務期按招標案卷總目錄附件V——技術規範第1條的規定

期間。

有意之投標人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澳門

元伍佰圓正（$500.00）購買招標案卷複印本一（1）份。投標人亦

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，投標人應自行前往體育局總部，

以了解有否附加說明之文件。

講解會將訂於二零二零年九月一日（星期二）上午十時正在

澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘

講解會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，則講解會日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

遞交投標書的截止時間為二零二零年九月二十五日（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。

As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos 
a contar da data do acto da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 21 de Agosto de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 273,00)

Concurso Público n.º 30/ID/2020

«Serviços de decorações no circuito exterior para a 67.ª Edição 

do Grande Prémio de Macau»

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 da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 
de Agosto de 2020, o Instituto do Desporto vem proceder, em 
representação  da entidade adjudicante, à abertura do concur-
so público para os serviços de decorações no circuito exterior 
para a 67.ª Edição do Grande Prémio de Macau.

O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipu-
lado no artigo 1.º do Anexo V — Normas Técnicas do Índice 
Geral do Processo do Concurso.

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 de 1 (uma) cópia do processo, 
mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode 
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
na área de «Informação relativa à aquisição» da página electró-
nica 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.

A sessão de esclarecimento terá lugar no dia 1 de Setembro de 
2020, terça-feira, pelas 10,00 horas, na sala de reuniões do Edifí-
cio do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade, n.º 207, em 
Macau. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na 
data e hora da sessão de esclarecimento, por motivos de tufão 
ou por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a sessão de esclarecimento serão adiadas para a mesma hora do 
primeiro dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 25 de Setembro de 2020, 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 por motivos de força maior, a data e a hora limites estabe-
lecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a 
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
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投標人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，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元捌萬捌

仟圓正（$88,000.00）作為臨時擔保。投標人可以現金、以抬頭為

“體育基金”的本票、支票或以銀行擔保方式繳交，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。

開標將訂於二零二零年九月二十八日（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連續九十（90）日內有效。

二零二零年八月二十一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,432.00）

高 等 教 育 局

通 告

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零二零年八月十二日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：理學碩士學位（數據科學）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——協同

創新研究院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位。

登記編號：UM-N04-M54-1920A-28。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no ende-
reço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $88 000,00 (oitenta e oito mil) patacas, por depó-
sito em numerário, em ordens de caixa ou em cheque emitidos 
a favor do Fundo do Desporto, ou mediante garantia bancária 
emitida por um estabelecimento bancário legalmente autoriza-
do a exercer actividade na Região Administrativa Especial de 
Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar na Divisão 
Financeira e Patrimonial sita na sede do Instituto do Desporto.

O acto público do concurso terá lugar no dia 28 de Setem-
bro de 2020, 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 por motivos de força maior, 
ou em caso de adiamento na data e hora limites para a apresen-
tação das propostas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público 
do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia 
útil seguinte.

As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos 
a contar da data do acto da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 21 de Agosto de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 432,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com o 
n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 12 de Agosto de 2020, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências (Ciência 
de Dados).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Instituto 
de Inovação Colaborativa.

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

N.º de registo: UM-N04-M54-1920A-28.

Informação básica do curso:

— Nos termos da alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na sua 5.ª 
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sessão, realizada no dia 17 de Junho de 2020, deliberou trans-
ferir, a partir do ano lectivo de 2020/2021, o curso de mestrado 
em Ciências (Ciência de Dados), ministrado na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, para o Instituto de Inovação Colaborativa.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
vigentes do referido curso de mestrado em Ciências (Ciência 
de Dados), são os que constam do aviso do registo do curso da 
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II 
Série, de 6 de Março de 2019.

— São republicados a organização científico-pedagógica e 
o plano de estudos vigentes do curso referido, constantes dos 
Anexos I e II ao presente aviso e que dele fazem parte inte-
grante.

— Os estudantes devem concluir o referido curso de acordo 
com as regras previstas no presente aviso.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 12 de Agosto 
de 2020.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso
de mestrado em Ciências (Ciência de Dados)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Ciências.

2. Ramo de conhecimento: Ciências.

3. Especialidade: Ciência de Dados.

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Inglês ou Chinês.

6. O curso compreende as seguintes áreas:

1) Aplicação da Inteligência Artificial.

2) Big Data e Análise em Marketing.

3) Tecnologia Financeira.

4) Estratégias de Dados e Gestão Complacente.

5) Medicina de Precisão.

6) Estudos de Segunda Língua.

7) Educação Inteligente.

7. Requisitos de graduação: Os estudantes devem escolher 
uma das áreas para obter 30 unidades de crédito. A obtenção 
do grau de mestre está ainda condicionada à elaboração, entrega, 
apresentação e aprovação de um relatório de projecto original.

零二零年六月十七日第五次會議決議將科技學院理學碩士學位

（數據科學）課程自2020/2021學年起轉至協同創新研究院。

——上述理學碩士學位（數據科學）課程的現行學術與教學

編排和學習計劃刊登於二零一九年三月六日第十期《澳門特別行

政區公報》第二組之高等教育局課程登記通告內。

——重新公佈上述課程現行的學術與教學編排和學習計

劃，並載於本通告的附件一及附件二，且為本通告的組成部分。

——有關課程的學生須按照本通告的規定完成其課程。

二零二零年八月十二日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

理學碩士學位（數據科學）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：理學碩士。

二、知識範疇：理學。

三、專業：數據科學。

四、課程一般期限：兩學年。

五、授課語言：英文或中文。

六、本課程設以下範疇：

（一）人工智能應用。

（二）大數據與市場營銷分析。

（三）金融科技。

（四）數據戰略與合規管理。

（五）精準醫學。

（六）第二語言研究。

（七）智慧教育。

七、畢業要求：學生須選讀任一範疇，以取得30學分。獲得

碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創項目報告，並進行引介

且獲通過。



N.º 35 — 26-8-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12467

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado
em Ciências (Ciência de Dados)

Unidades Curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Aplicação da Inteligência Artificial

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Os estudantes devem escolher quatro unidades curricula-
res/disciplinas optativas para obterem 12 unidades de cré-
ditos:

Princípios da Inteligên-
cia Artificial Optativa 45 3

Visão Computacional 
e Reconhecimento de 
Padrões » 45 3

Processamento de Lin-
guagem Natural Apli-
cado » 45 3

Mineração de Dados 
na Web » 45 3

Processamento e Análi-
se de Big Data » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

Big Data e Análise em Marketing

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina » 45 3

附件二

理學碩士學位（數據科學）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

人工智能應用

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3

項目報告 " — 6

學生須修讀四門選修學科單元/科目，以取得12學分：

人工智能原理 選修 45 3

計算機視覺和模式識別 " 45 3

應用自然語言處理 " 45 3

萬維網數據挖掘 " 45 3

大數據處理與分析 " 45 3

總學分 30

大數據與市場營銷分析

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3
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Unidades Curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Gestão de Marketing Obrigatória 45 3

C omp or t a mento do 
Consumidor » 45 3

Análise de Dados em 
Marketing » 45 3

Metodologia de Inves-
tigação » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Número total de unidades de crédito 30

Tecnologia Financeira

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina » 45 3

Finanças de Empresas » 45 3

Gestão de Riscos Finan-
ceiros » 45 3

Introdução à Tecnolo-
gia Financeira » 45 3

G e s t ão do s Ba n c o s 
Comerciais » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Número total de unidades de crédito 30

Estratégias de Dados e Gestão Complacente

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Fer ra ment a s pa ra a 
Aprendizagem de Má-
quina » 45 3

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

市場營銷管理 必修 45 3

消費者行為 " 45 3

營銷數據分析 " 45 3

研究方法 " 45 3

項目報告 " — 6

總學分 30

金融科技

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3

公司財務 " 45 3

金融風險管理 " 45 3

金融科技導論 " 45 3

商業銀行管理 " 45 3

項目報告 " — 6

總學分 30

數據戰略與合規管理

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3
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Unidades Curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Aplicações de Dados 
e Regras na Sociedade 
Digital Obrigatória 45 3

Análise de Big Data e 
Gestão Complacente no 
Comércio Electrónico » 45 3

Aplicação e Protecção 
de Dados nas Áreas da 
Saúde e da Governação 
Electrónica » 45 3

Inteligência Artificial e 
Direito Comparado » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Número total de unidades de crédito 30

Medicina de Precisão

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina » 45 3

Ciências Biomédicas » 45 3

Biomedicina Digital » 45 3

Análise de Dados na 
Área da Saúde » 45 3

Inteligência Artificial 
em Medicina » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Número total de unidades de crédito 30

Estudos de Segunda Língua

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

數據應用與數字社會規制 必修 45 3

電子商務中的大數據分析與合

規性管理

" 45 3

醫療和電子政務中的數據應用

與保護

" 45 3

人工智能與比較法 " 45 3

項目報告 " — 6

總學分 30

精準醫學

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3

生物醫藥學 " 45 3

數字生物醫藥 " 45 3

醫療保健數據分析 " 45 3

醫療人工智能 " 45 3

項目報告 " — 6

總學分 30

第二語言研究

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3
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Unidades Curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina Obrigatória 45 3

Aquisição de Segunda 
Língua » 45 3

Avaliação do Uso da 
Língua » 45 3

Língua e Linguística » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Os estudantes devem escolher uma unidade curricular/dis-
ciplina optativa para obterem 3 unidades de crédito:

Métodos de Invest i-
gação em Linguística 
Aplicada Optativa 45 3

Métodos de Invest i-
gação em Linguística 
Chinesa » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

Educação Inteligente

Introdução à Progra-
mação da Ciência de 
Dados Obrigatória 45 3

Ciência e Visualização 
de Dados » 45 3

Bases de Dados e Tec-
nologias de Mineração 
de Dados » 45 3

Ferramentas para a 
Aprendizagem de 
Máquina » 45 3

Avaliação de Big Data 
na Educação » 45 3

Gestão da Educação 
Baseada em Dados » 45 3

Aprendizagem na Era 
de Big Data » 45 3

Big Data e Investigação 
Quantitativa em Ciên-
cias Sociais » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 13 624,00)

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

機器學習工具 必修 45 3

第二語言習得 " 45 3

語言應用評估 " 45 3

語言與語言學 " 45 3

項目報告 " — 6

學生須修讀一門選修學科單元/科目，以取得3學分：

應用語言學研究方法 選修 45 3

漢語語言學研究方法 " 45 3

總學分 30

智慧教育

數據科學編程引論 必修 45 3

數據科學與數據可視化 " 45 3

數據庫和數據挖掘技術 " 45 3

機器學習工具 " 45 3

評量教育大數據 " 45 3

數據驅動下的教育管理 " 45 3

大數據時代的學習 " 45 3

大數據與量化社會科學研究 " 45 3

項目報告 " — 6

總學分 30

（是項刊登費用為 $13,624.00）
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/032/2020)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universi-
dade de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial 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 da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Agosto de 2020, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de software e equipamentos laboratoriais destina-
dos à construção e desenvolvimento de plataformas de dados 
urbanos e ao desenvolvimento da tecnologia de transporte 
inteligente sem condutor, para o Laboratório de Referência 
do Estado de Internet das Coisas para a Cidade Inteligente 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 26 de Agosto 
de 2020, 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 31 de 
Agosto de 2020, na Sala 4009, 4.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 22 de Setembro de 2020. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de setenta e oito mil 
patacas ($78 000,00), feita em numerário, ou mediante 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 
23 de Setembro de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 20 de Agosto de 2020.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

(Concurso Público n.º PT/001/2020)

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:

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/032/2020）

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二零二零年八月十三日作出之批示，

為澳門大學智慧城市物聯網國家重點實驗室供應及安裝用於城

市數據平臺建設與開發及智能交通無人駕駛技術開發之實驗軟

件及設備進行公開招標。

有意競投者可從二零二零年八月二十六日起，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》，每份為澳門元壹佰元正（澳門元

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。講解會將安排於二零二零年八月三十一日上午十時

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。

截止遞交投標書日期為二零二零年九月二十二日下午五時

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元柒萬捌仟元正（澳門元

78,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之本

票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零二零年九月二十三日上午十時正，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。

二零二零年八月二十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,130.00）

（公開招標編號：PT/001/2020）

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：
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根據社會文化司司長於二零二零年八月十三日作出之批示，

為澳門大學健康科學學院供應及安裝單細胞和單分子研究之實

驗設備進行公開招標。

有意競投者可從二零二零年八月二十六日起，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》，每份為澳門元壹佰元正

（$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。講解會將安排於二零二零年八月三十一日中午

十二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。

截止遞交投標書日期為二零二零年九月二十八日下午五時

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，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。競投者須根據

所競投之項目繳交相應之金額，詳見下表：

項目 名稱

臨時保證金

金額

（澳門元）

1 第三代實時DNA和RNA測序裝置   21,500.00 

2 活細胞成像及影像分析系統 150,000.00   

3 光學鑷子（單分子力譜）   58,900.00 

開標日期為二零二零年九月二十九日上午十時正，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。

二零二零年八月二十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,480.00）

（公開招標編號：PT/007/2020）

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：

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Agosto de 2020, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos laboratoriais para investigação de 
células únicas e de moléculas únicas para a Faculdade de Ciên-
cias da Saúde 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 26 de Agosto 
de 2020, 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 12,00 horas do dia 31 de 
Agosto de 2020, na Sala 4009, 4.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 28 de Setembro de 2020. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória, feita em numerário, ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 
a favor da Universidade de Macau, cujo valor corresponde ao 
item a que se destina a respectiva proposta, nos termos indica-
dos na tabela abaixo:

Item Designação
Valor de caução 

provisória
(Pataca)

1. Third Generation Real-time DNA 
and RNA Sequencing Device 21 500,00

2. Live- cel l Imaging and Image 
Analysis System 150 000,00

3. Optical Tweezer (Single-molecule 
Force Spectroscopy) 58 900,00

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
29 de Setembro de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 20 de Agosto de 2020.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

(Concurso Público n.º PT/007/2020)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado 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:
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根據社會文化司司長於二零二零年八月十三日作出之批示，

為澳門大學健康科學學院供應及安裝用於大人群基因組序列和

疾病突變分析研究之電腦設備進行公開招標。

有意競投者可從二零二零年八月二十六日起，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》，每份為澳門元壹佰元正（澳門元

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。講解會將安排於二零二零年八月三十一日上午十一

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。

截止遞交投標書日期為二零二零年十月六日下午五時三十

分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採

購處，並須繳交臨時保證金澳門元壹拾萬零伍仟元正（澳門元

105,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之

本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零二零年十月七日上午十時正，在中國澳門氹

仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零二零年八月二十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,085.00）

通 告

根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第

十八條第二款及第三款訂定的職權，澳門大學校董會於二零二

零年八月十八日第一次會議決議如下：

一、授予澳門大學校董會常設委員會下列職權：

（一）審議澳大的本身預算案，並呈交行政長官核准；

（二）通過澳大的修改預算案，並公佈於《澳門特別行政區

公報》；

（三）通過銀行帳戶的開立；

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Agosto de 2020, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação, para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universi-
dade de Macau, de equipamentos informáticos destinados aos 
estudos relacionados com as sequências genómicas de grandes 
grupos populacionais e com a análise das mutações patológicas.

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 26 de Agosto de 
2020, 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 11,00 horas do dia 31 de 
Agosto de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 6 de Outubro de 2020. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de cento e cinco mil 
patacas ($105 000,00), feita em numerário, ou mediante 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 
7 de Outubro de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 20 de Agosto de 2020.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

Aviso

De acordo com as competências definidas nos n.os 2 e 3 do 
artigo 18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados 
pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universida-
de de Macau, na sua 1.ª sessão, realizada no dia 18 de Agosto 
2020, deliberou o seguinte:

1. Delegar na Comissão Permanente do Conselho da Univer-
sidade de Macau os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Apreciar a proposta de orçamento privativo da UM e 
submetê-la à aprovação do Chefe do Executivo;

2) Aprovar as alterações orçamentais da UM e publicá-las no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;

3) Aprovar a constituição de contas bancárias;
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（四）檢討及釐定澳大的學位課程、副修計劃及榮譽學院證

書課程之費用。

二、授予澳門大學校董會主席林金城博士下列職權：

（一）向校監推薦頒授榮譽學位及其他榮譽名銜名單；

（二）建議校董會成員的人選；

（三）招聘及建議校長候選人；

（四）在校長建議下任免副校長；

（五）在校長建議下任免學院院長；

（六）對按明文規定向澳大提起的上訴作出決定。

三、授予澳門大學財務管理委員會下列職權：

（一）檢討及釐定澳大各項費用及手續費，但學位課程、副

修計劃及榮譽學院證書課程之費用除外；

（二）依法批准有關動產及不動產的租賃或其他權利的設

定，以及閒置及不適合的財產的轉讓或銷毀；

（三）根據法律規定，接受給予澳大的各項津貼、捐贈、遺

產及遺贈。

四、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

五、由二零二零年八月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均被

追認。

二零二零年八月十八日於澳門大學

校董會主席 林金城

（是項刊登費用為 $2,877.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

茲公佈，為填補社會保障基金編制內高級技術員職程第一職

階二等高級技術員（經濟及財務範疇）三個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經於二零一九年九月十一日第三十七

4) Rever e fixar as taxas dos cursos conferentes de graus aca-
démicos, dos programas de minor e do curso de certificado do 
Colégio de Honra da UM.

2. Delegar no presidente do Conselho da Universidade de 
Macau, Doutor Lam Kam Seng Peter, os poderes para a práti-
ca dos seguintes actos:

1) Propor ao Chanceler a atribuição de graus honoríficos e 
de outras distinções honoríficas;

2) Propor os candidatos a membros do Conselho da Univer-
sidade;

3) Recrutar e propor o candidato a reitor;

4) Nomear e exonerar os vice-reitores sob proposta do reitor;

5) Nomear e exonerar directores das faculdades sob proposta 
do reitor;

6) Decidir os recursos que lhe sejam apresentados nos casos 
expressamente previstos.

3. Delegar na Comissão de Gestão Financeira da Universi-
dade de Macau os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Rever e fixar as diversas taxas e emolumentos da UM, 
com excepção das taxas dos cursos conferentes de graus aca-
démicos, dos programas de minor e do curso de certificado do 
Colégio de Honra;

2) Autorizar, nos termos legais, a locação ou a constituição 
de outros direitos sobre bens móveis e imóveis, bem como a 
alienação ou a destruição dos bens considerados dispensáveis 
ou inadequados;

3) Aceitar, nos termos legais, subsídios, doações, heranças e 
legados concedidos à UM.

4. As presentes delegações de poderes são feitas sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados 
no âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 1 de Agosto 
de 2020 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 18 de Agosto de 2020. 

O Presidente do Conselho da Universidade, Lam Kam Seng 
Peter.

(Custo desta publicação $ 2 877,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

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 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
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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，將社會保障基金專業或職

務能力評估開考的投考人知識考試（筆試）成績名單張貼於澳

門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基金公告欄（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），並上載於社會保障基金網頁（http://www.fss.gov.

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

二零二零年八月二十一日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $1,496.00）

海 事 及 水 務 局

通 告

茲公佈，海事及水務局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（社會研究範疇）一個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺。經二零一九年十一月二十七

日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登進行統一

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

二零年九月十日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，考試地點為澳門林茂海邊大馬路海

港樓。

參加甄選面試的准考人的地點、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，將於二零二零年八月

二十六日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。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

時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（https://www.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）查閱。

no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social 
(FSS), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser con-
sultada, dentro do horário de expediente (de 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), e dis-
ponibilizada na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.
mo/) e 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, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi mento 
de três lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de economia e finanças, do 
quadro do pessoal do Fundo de Segurança Social, e dos que 
vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo da validade do 
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 
de Setembro de 2019. 

Fundo de Segurança Social, aos 21 de Agosto de 2020.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

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 técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de avaliação de impactos 
sociais, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água (DSAMA), e dos que vierem a verificar-se, nestes Ser-
viços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, Suplemento, de 27 de Novembro de 
2019, a entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos, 
terá lugar a 10 de Setembro de 2020, e será realizada no se-
guinte local: Av. Marginal do Lam Mau, s/n, Edif. Portuário, 
Macau.

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 26 de Agosto de 2020 no 
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao 
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, sita na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consulta-
das no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-
-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como 
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.



12476 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2020 年 8 月 26 日

二零二零年八月十八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,779.00）

房 屋 局

公 告

茲公佈，為填補房屋局編制內資訊（網絡基礎建設）範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員兩缺，以及填補開考有

效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月二日第十八期

《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》第三十五條第三款規定，將房屋局專業或職務能力評估開考

的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門鴨涌馬路220

號青葱大廈地下L房屋局接待處（查閱時間：週一至週五上午九

時至下午六時），並上載於本局網頁（http://www.ihm.gov.mo/）

及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年八月十八日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,337.00）

建 設 發 展 辦 公 室

通 告

茲特通告，有關公佈於二零二零年七月二十九日第三十一期

《澳門特別行政區公報》第二組的「C390B——輕軌石排灣線

主體建造工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2條的

規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標

案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Agosto de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

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 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
na recepção do Instituto de Habitação (IH), sita na Estrada do 
Canal dos Patos, n.º 220, Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado (horário de consulta: 
segunda a sexta-feira entre as 9,00 e as 18,00 horas) e disponi-
bilizada na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo/) 
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da 
prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de informática 
(infraestruturas de redes), do quadro do pessoal do IH, 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 18, II Série, de 2 
de Maio de 2019.

Instituto de Habitação, aos 18 de Agosto de 2020.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Aviso

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Construção principal 
da Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro — C390B», publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 29 de Julho de 2020, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do concurso, 
e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, 
pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do 
concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
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羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零二零年八月二十日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $1,258.00）

環 境 保 護 局

公 告

“路氹城生態保護區一區和二區的管理及保養”服務

公開招標競投

1. 判給實體：澳門特別行政區行政長官。

2. 招標實體：環境保護局。

3. 招標名稱：路氹城生態保護區一區和二區的管理及保

養。

4. 招標方式：公開招標。

5. 提供服務的地點：路氹城生態保護區。

6. 標的：為路氹城生態保護區一區和二區提供管理及保養

服務。

7. 合同期限：5年，由合同開始日起計。

8. 投標書的有效期：90日，由公開開標日起計，可按招標方

案規定延期。

9. 臨時擔保：$300,000.00﹝澳門幣叁拾萬元整﹞，以現金存

款或法定銀行擔保之方式提供予澳門特別行政區。

10. 確定擔保：為擔保合同之履行，承判公司須向判給實體

提供判給“路氹城生態保護區一區和二區的管理及保養”服務

總金額的4%﹝百分之四﹞作為確定擔保。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：

12.1 經營的業務與生態/環境及園林/綠化等相關領域有關

的公司方可參與投標，亦可接納競投者以合作經營方式參與投

標；

-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
20 de Agosto de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Serviços de «Gestão e Manutenção das Zonas 

Ecológicas I e II no Cotai»

Concurso Público

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

2. Entidade que realiza o concurso público: Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental.

3. Designação do concurso: gestão e manutenção das Zonas 
Ecológicas I e II no Cotai.

4. Modalidade do concurso: concurso público.

5. Local onde se prestam os serviços: Zonas Ecológicas no 
Cotai.

6. Objecto: prestação dos serviços de gestão e manutenção 
das Zonas Ecológicas I e II no Cotai.

7. Duração do contrato: 5 anos, contados a partir da data do 
início do contrato.

8. Prazo de validade da proposta: 90 dias, contados a partir 
da data do acto público do concurso, sendo o prazo prorrogado 
nos termos do previsto no programa do concurso.

9. Caução provisória: $300 000,00 (trezentas mil patacas), a 
prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária 
legal a favor da Região Administrativa Especial de Macau.

10. Caução definitiva: com o objectivo de garantir o cum-
primento do contrato, a sociedade adjudicatária deve prestar 
à entidade adjudicante uma caução definitiva, em montante 
correspondente a 4% (quatro por cento) do valor global da 
adjudicação dos Serviços de «Gestão e Manutenção das Zonas 
Ecológicas I e II no Cotai». 

11. Preço base: não há preço base.

12. Condições para participação no concurso:

12.1. A participação no concurso é aberta a sociedades que 
exerçam actividades relacionadas com ecologia/ambiental e 
jardins/arborização, sendo também aceite a participação no 
concurso em consórcio;
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12.2 競投者必須具備以下經驗﹝以競投者提交合同或具相

同效力的證明文件之正本或其認證繕本的經驗計算﹞：在本招

標公告刊登的日期起計過往10年內擁有在生態/環境及園林/綠

化等相關領域服務的經驗；

12.3 第12.2點所指的經驗必須符合以下任一要求：

a）倘競投者為公司，第12.2點所指的經驗由競投者（或其全

資附屬公司）直接取得/競投者（或其全資附屬公司）曾與其他實

體以合作經營方式共同取得；或

b）倘競投者以合作經營方式參與投標，第12.2點所指的經

驗由佔競投者組成百分比60%或以上的合作經營成員（或其全

資附屬公司）直接取得/佔競投者組成百分比60%或以上的合作

經營成員（或其全資附屬公司）曾與其他實體以合作經營方式共

同取得。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：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；

截止日期及時間：2020年10月27日﹝星期二﹞下午5時正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓，環境

保護局；

日期及時間：2020年10月28日﹝星期三﹞上午10時正。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，

及對所提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或

其法定代表應出席開標。

15. 查閱投標案卷及取得案卷電子檔光碟的地點、時間及費

用：

地點：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；

時間：辦公時間內；

取得案卷電子檔光碟的費用：$1,000.00﹝澳門幣壹仟元整﹞。

16. 評標標準及其所佔之比重：

評審標準 比重

a）投標價格 50%

12.2. Os concorrentes devem possuir a seguinte experiência 
(só é reconhecida a experiência provada por original ou públi-
ca-forma do contrato ou do documento comprovativo equiva-
lente apresentado pelos concorrentes): Experiência na área de 
ecologia/ambiente e jardins/arborização, nos últimos 10 anos 
contados da data da publicação do anúncio do concurso;

12.3. A experiência mencionada no ponto 12.2 deve estar em 
conformidade com qualquer dos seguintes requisitos:

a) Se o concorrente for uma sociedade, a experiência men-
cionada no ponto 12.2 deve ter sido adquirida directamente 
pelo concorrente (ou pela subsidiária integralmente detida por 
si), ou adquirida pelo concorrente (ou pela subsidiária integral-
mente detida por si) conjuntamente com outra entidade sob a 
forma do consórcio; ou

b) Se o concorrente participar no concurso em consórcio, a 
experiência mencionada no ponto 12.2 deve ter sido adquirida 
directamente pelo membro do consórcio (ou pela subsidiária 
integralmente detida por si) que possua, no mínimo, 60% da 
quota do consórcio, ou adquirida pelo membro do consórcio (ou 
pela subsidiária integralmente detida por si) que possua, no 
mínimo, 60% da quota do consórcio conjuntamente com outra 
entidade sob a forma do consórcio.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: DSPA, Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 1.º andar, Macau;

Dia e hora limite: dia 27 de Outubro de 2020, terça-feira, pe-
las 17,00 horas.

14. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: DSPA, Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, Macau;

Data e hora: dia 28 de Outubro de 2020, quarta-feira, pelas 
10,00 horas.

Para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus representantes devem 
estar presentes no acto público do concurso, para esclarecer 
eventuais dúvidas relativas aos documentos de proposta apre-
sentados no concurso público.

15. Local e horário para consulta e custo de obtenção de 
cópia, em formato digital num disco compacto, do processo do 
concurso:

Local: DSPA, Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 1.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente;

Custo da cópia, em formato digital num disco compacto: 
$1 000,00 (mil patacas).

16. Critérios de avaliação das propostas e respectiva ponderação:

Critérios de avaliação Ponderação

A. Preço da proposta 50%
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評審標準 比重

b）生態環境監測、調查和評估方案之專業性 20%

c）競投者在生態/環境及園林/綠化等的專業經驗 10%

d）工作計劃 10%

e）人力資源計劃 7%

f）提供與本招標標的工作有關的設備、其它額外附加

服務或後勤支援人員及力量
3%

總得分 100%

“投標價格”的評審標準為價適最優，是以獲開標委員會接

納的投標書之平均價格作為“合理價格”。競投者建議的投標價

格低於或等於該合理價格，得分為滿分，而競投者建議的投標價

格高於該合理價格，則得分較低。

17. 投標書及其組成文件須以澳門特別行政區之任一正式語

文編製。

二零二零年八月十三日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $5,946.00）

Critérios de avaliação Ponderação

B. Profissionalismo do plano de monitorização, 
investigação e avaliação do ambiente biofísico 20%

C. Experiência profissional do concorrente na 
área de ecologia/ambiente e jardins/arborização 10%

D. Plano de trabalhos 10%

E. Plano de recursos humanos 7%

F. Fornecimento de equipamentos relacionados 
com os trabalhos objectos do presente concur-
so, outros serviços extra ou pessoal de apoio e 
forças logísticas 3%

Pontuação total 100%

Na avaliação do Preço da Proposta prevalece o preço apro-
priado. O preço médio das propostas admitidas pela Comissão 
de Abertura das Propostas é considerado como o «preço razo-
ável». Os concorrentes obtêm a pontuação máxima quando o 
preço proposto for inferior ou igual ao «preço razoável»; pelo 
contrário, se o preço proposto pelo concorrente for superior ao 
«preço razoável», a pontuação é mais baixa.

17. A proposta e os documentos que a compõem devem ser 
redigidos numa das línguas oficiais da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Agosto de 2020.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 5 946,00)
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