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GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

De acordo com a lista dos formandos do curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão judicial principal, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2019, publica-se, nos 
termos do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, 
a lista de classificação final:

A. Formandos aprovados:  Classificação
 final

1.º Wong Maurício Sio Ieong.................................. 16,339

2.º Cheong Man I ..................................................... 16,130

3.º Vong Ka Ian ........................................................ 15,864

4.º Ng Kuai On ......................................................... 15,768

5.º Ma Lai Lan .......................................................... 15,608

6.º Loi Wa Chon ....................................................... 15,510

7.º Ma Chi Hou......................................................... 15,494

8.º Chan Chon Sim................................................... 15,396

9.º Mac Hou Ian ....................................................... 15,313

10.º Sun Kin Veng ...................................................... 15,274

11.º Sou Wai Leong ................................................... 15,217

12.º Tong Weng Kit .................................................... 15,214

13.º Lao Man Long .................................................... 14,706

14.º Ng Chao Mui ....................................................... 14,556

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, os formandos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da 
publicação.

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 23 de Setembro de 2020).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
23 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Seng Ioi Man, juiz do Tribunal Judicial de Base.

Vogais efectivos: Chang Im Fan, secretária judicial do Tribunal 
de Última Instância, substituta; e

João António Nascimento de Sousa, secretário judicial do 
Tribunal Judicial de Base, substituto.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

按照刊登於二零一九年十月三十日第四十四期《澳門特別行

政區公報》第二組的獲錄取就讀為晉升法院首席書記員而設的

培訓課程學員名單，現根據第30/2004號行政法規第三十四條的

規定，公佈最後評核名單：

A. 合格學員： 最後評核

1.º 黃少陽 ..................................................................16.339

2.º 張敏儀 ..................................................................16.130

3.º 黃嘉欣 ..................................................................15.864

4.º 吳桂安 ..................................................................15.768

5.º 馬麗蘭 ..................................................................15.608

6.º 呂華春 ..................................................................15.510

7.º 馬志豪 ..................................................................15.494

8.º 陳春嬋 ..................................................................15.396

9.º 麥浩恩 ..................................................................15.313

10.º 孫健榮 ..................................................................15.274

11.º 蘇偉良 ..................................................................15.217

12.º 湯詠潔 ..................................................................15.214

13.º 劉文龍 ..................................................................14.706

14.º 伍秋梅 ..................................................................14.556

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條的規定，學員可自本名單公佈翌日起計十個工作日內

向許可開考實體提起上訴。

（經終審法院院長於二零二零年九月二十三日批示認可）

二零二零年九月二十三日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：初級法院法官 盛銳敏

正選委員：終審法院代書記長 曾豔芬

  初級法院代書記長 蘇約翰

（是項刊登費用為 $2,447.00）

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



N.º 40 — 30-9-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14041

檢 察 長 辦 公 室

通 告

第7/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

一所載的人員，並追認獲轉授權人自二零二零年九月十六日起在

本轉授權範圍內作出的行為。

二、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。

二零二零年九月二十四日於檢察長辦公室

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

陳曦茵 人事財政廳職務主管

（是項刊登費用為 $1,337.00）

行 政 公 職 局

通 告

行政法務司司長指示，所有法定穿着制服人員由二零二零年

十一月九日起改穿冬季制服。

二零二零年九月二十二日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $748.00）

市 政 署

通 告

第03/VPN/2020號批示

本人行使第29/PCA/2019號批示賦予本人的職權，作出本批

示。

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 7/CGP/2020

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

1. É alterado o pessoal, constante do anexo I do Despacho 
n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determinadas 
competências e são ratificados todos os actos praticados pela 
subdelegada, no âmbito da presente subdelegação, desde o dia 
16 de Setembro de 2020.

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

Gabinete do Procurador, aos 24 de Setembro 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

Chan Hei Ian Chefia funcional do Departamento de 
Gestão Pessoal e Financeira

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

De acordo com a indicação do Ex.mo Senhor Secretário para 
a Administração e Justiça, o pessoal que segundo a lei deve 
usar uniforme passará a usar uniforme de Inverno, a partir de 
9 de Novembro de 2020.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 22 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 748,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Aviso

Despacho n.º 03/VPN/2020

No uso das competências que me foram conferidas pelo Des-
pacho n.º 29/PCA/2019, determino:
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一、修改經第01/V PN/2020號批示及第02/V PN/2020號批

示修改的第03/VPN/2019號批示的附表II、III及IV所載有關自

然保護研究處的主管。

二、本批示自二零二零年十月六日起生效。

二零二零年九月二十二日於市政署

市政管理委員會副主席 羅志堅

––––––––––

附表II

關於經第01/VPN/2020號批示

及第02/VPN/2020號批示修改的

第03/VPN/2019號批示第二款所指的主管

附屬單位 主管

自然保護研究處 黃繼展*

*代任制度

附表III

關於經第01/VPN/2020號批示及第02/VPN/2020號批示

修改的第03/VPN/2019號批示第三款所指的主管

附屬單位 主管

自然保護研究處 黃繼展*

*代任制度

附表IV

關於經第01/VPN/2020號批示及第02/VPN/2020號批示

修改的第03/VPN/2019號批示第四款所指的主管

附屬單位/姓名 行為

自然保護研究處 

黃繼展*

批准各項導賞服務及休閒設施的申請； 

簽署寄送予公共或私人實體的繳費通知； 

簽署寄送予地圖繪製暨地籍局查詢地籍公

函，以及物業登記局查詢土地業權人資料

公函。

*代任制度

（是項刊登費用為 $2,877.00）

1. É alterada a chefia da Divisão de Estudos de Protecção 
da Natureza, constante dos anexos II, III e IV do Despacho 
n.º 03/VPN/2019, alterado pelos Despachos n.os 01/VPN/2020 
e 02/VPN/2020, mediante o qual subdeleguei determinados 
actos.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Outu-
bro de 2020.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 22 de Setembro 
de 2020.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

––––––––––

ANEXO II

Chefia a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 03/VPN/2019, 
alterado pelos Despachos n.os 01/VPN/2020 e 02/VPN/2020

Subunidades Chefia

Divisão de Estudos de Protecção da 
Natureza

Wong Kai Chin*

*Em regime de substituição

ANEXO III

Chefia a que se refere o n.º 3 do Despacho n.º 03/VPN/2019, 
alterado pelos Despachos n.os 01/VPN/2020 e 02/VPN/2020

Subunidades Chefia

Divisão de Estudos de Protecção da 
Natureza

Wong Kai Chin*

*Em regime de substituição

ANEXO IV

Chefia a que se refere o n.º 4 do Despacho n.º 03/VPN/2019, 
alterado pelos Despachos n.os 01/VPN/2020 e 02/VPN/2020

Subunidade/Nome Actos

Divisão de Estudos 
d e P rot e c ç ão d a 
Natureza
Wong Kai Chin*

Autorizar os pedidos de visitas guiadas 
e de utilização de instalações de lazer;
Assinar notificações de pagamento para 
entidades públicas e privadas;
Assinar ofícios a pedir consultas de 
cadastro à Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro e informações 
de proprietários de terrenos à Conser-
vatória do Registo Predial.

*Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 2 877,00)
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經 濟 局

名 單

統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考

經濟局法律範疇第一職階一等高級技術員

為填補經濟局編制內高級技術員職程第一職階一等高級技

術員（法律範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的職缺，經二零一九年九月二十五日第三十九期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登的統一管理制度之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：

及格的投考人：

名次 准考人編號  姓名 最後成績

 1.º 23 鄧詠心 1247XXXX ..................70.55

 2.º 21 鄧伊霖 1234XXXX ..................70.45

 3.º 7 任薛霏 1513XXXX ..................70.00

 4.º 3 陳志輝 1377XXXX ..................66.55

 5.º 15 梁釆妮 1314XXXX ..................66.00

 6.º 14 梁傑為 5130XXXX ..................64.25

 7.º 10 劉添樂 5152XXXX ..................63.75

 8.º 19 吳美琪 5176XXXX ..................63.25

 9.º 6 許錦泉 1245XXXX ..................61.30

10.º 20 布嘉舒 7439XXXX ..................59.75

11.º 13 梁子健 5214XXXX ..................58.50

12.º 18 吳文亨 1252XXXX ..................56.50

13.º 5 鄭可楠 5211XXXX ..................56.00

被除名的投考人：

准考人編號  姓名 備註

12 梁鳳霞 1285XXXX （a）

備註（被除名的投考人）：

（a）按照經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na 

Direcção dos Serviços de Economia, para técnico superior 

de 1.ª classe, 1.º escalão, área jurídica

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-

gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 

lugares vagos de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área jurídica, do quadro do pes-

soal da Direcção dos Serviços de Economia, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 25 de 

Setembro de 2019: 

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do
cand.

 Nome Classificação
 final

 1.º 23 Tang, Weng Sam 1247XXXX ............ 70,55

 2.º 21 Tang, I Lam 1234XXXX ............ 70,45

 3.º 7 Iam, Sit Fei 1513XXXX............. 70,00

 4.º 3 Chan, Chi Fai 1377XXXX ............ 66,55

 5.º 15 Liang, Tsai Ni 1314XXXX ............. 66,00

 6.º 14 Leung, Manuel 5130XXXX ............ 64,25

 7.º 10 Lao, Tim Lok 5152XXXX ............ 63,75

 8.º 19 Ng, Mei Kei 5176XXXX ............. 63,25

 9.º 6 Hoi, Kam Chun 1245XXXX ............ 61,30

10.º 20 Pou, Ka Su 7439XXXX ............. 59,75

11.º 13 Leong, Paulo 5214XXXX ............. 58,50

12.º 18 Ng, Man Hang 1252XXXX ............ 56,50

13.º 5 Cheang, Ho Nam 5211XXXX ............ 56,00

Candidato excluído:

N.º do
cand.

 Nome Notas

12 Leong, Fong Ha 1285XXXX (a)

Observação para o candidato excluído:

(a) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do n.o 10 

do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017.

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 
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報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上

訴。

（經經濟財政司司長於二零二零年九月二十一日的批示認可）

二零二零年九月十一日於經濟局

典試委員會：

主席：戴建業

委員：鄺信昌

   梁仕仁

（是項刊登費用為 $3,352.00）

財 政 局

通 告

茲公佈，為填補財政局以行政任用合同任用高級技術員職程

第一職階二等高級技術員（資訊範疇）兩個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前本局出現的職位空缺，經二零一九年十一月二十日

第四十七期《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十

月十三日至十六日為參加專業或職務能力評估對外開考的准考

人舉行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門南灣大馬路

575號、579號及585號財政局大樓六樓會議室。

參加甄選面試的准考人的考核地點、日期及時間安排等詳細

資料，以及與准考人有關的其他重要資訊，於本通告公佈於《澳

門特別行政區公報》之日，張貼於澳門南灣大馬路575號、579號

及585號財政局大樓閣樓（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/）。

二零二零年九月二十四日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,575.00）

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

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

Economia e Finanças, de 21 de Setembro de 2020).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 11 de Setembro de 
2020.

O Júri:

Presidente: Tai Kin Ip.  

Vogais: Kong Son Cheong; e

Leung Antonio. 

(Custo desta publicação $ 3 352,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

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 dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de técnico superior, área de informática, em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Finanças, e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 20 de No-
vembro de 2019, a entrevista de selecção, terá a duração de 15 
minutos, e será realizada no período de 13 a 16 de Outubro de 
2020, na sala de reuniões do 6.º andar do Edifício «Finanças», 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 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 mesmo dia da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, na S/L do Edifício «Finanças», sito na Ave-
nida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 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), e disponibilizadas nas páginas electrónicas 
da DSF (http://www.dsf.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 24 de Setembro de 
2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)
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告 示

徵收二零一九年度職業稅

按照職業稅規章第四十六條第二款的規定，本局財稅廳收

納處定於本年十月份開庫徵收二零一九年度第一組（散工及僱

員）及第二組（自由及專門職業）納稅人的職業稅，有關職業稅

是按上述規章第三十七條規定計算。

按照上述規章第四十八條的規定，納稅人尚可在開庫徵收

期限屆滿後六十天內繳納相關稅款，但須加繳所欠稅款百分之

三的款項，以及法定的遲延利息。

倘上述六十天期限屆滿後仍未清繳已結算的稅款、遲延利

息以及所欠稅款百分之三的款項，即予進行催徵，且不妨礙罰款

的科處，罰款金額可達欠繳稅款的一半。

二零二零年九月三日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,303.00）

統 計 暨 普 查 局

通 告

統計暨普查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（統計範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿

前本局出現的職缺，經二零一九年八月二十一日第三十四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度

的專業或職務能力評估開考通告。

根據經濟財政司司長於二零二零年九月二十一日作出的批

示，批准更改相關典試委員會之組成如下：

主席：副局長 麥恆珍

正選委員：處長 楊淑君

  特級技術員 雷影池

候補委員：處長 郭華新

  首席顧問高級技術員 林葆青

Edital

Cobrança do Imposto Profissional respeitante 

ao Exercício de 2019

Faz-se saber que, de harmonia com o disposto no artigo 46.º, 
n.º 2, do Regulamento do Imposto Profissional, estará aberto, 
durante o mês de Outubro próximo, o cofre da Recebedoria 
da Repartição de Finanças de Macau destes Serviços para 
pagamento do imposto profissional dos contribuintes do 1.º 
grupo (assalariados e empregados por conta de outrem) e do 2.º 
grupo (profissões liberais e técnicas), respeitante ao exercício 
de 2019, calculado nos termos do artigo 37.º do mesmo Regula-
mento.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os con-
tribuintes mais sessenta (60) dias para satisfazerem as suas 
colectas, acrescidas de 3% de dívidas e de juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 48.º do referido Regulamento.

Decorridos sessenta dias acima referidos, sem que se mostre 
efectuado o pagamento do imposto liquidado, dos juros de 
mora e de 3% de dívidas, proceder-se-á ao seu relaxe, sem 
prejuízo da aplicação de multa, que pode atingir metade da 
importância da colecta em dívida.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 3 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Do concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área de estatística, em regime de con-
trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, 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 34, II Série, de 21 de Agosto de 2019.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 21 de Setembro de 2020, foi autorizada a alte-
ração da composição do respectivo júri do concurso, com os 
seguintes elementos:

Presidente: Mak Hang Chan, subdirector.

Vogais efectivos: Ieong Sok Kuan, chefe de divisão; e

Loi Ieng Chi, técnica especialista.

Vogais suplentes: Koc Va San, chefe de divisão; e

Lam Pou Cheng, técnica superior assessora principal.
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二零二零年九月二十四日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,575.00）

勞 工 事 務 局

通 告

第17/sdir/DSAL/2020號批示

根據刊登於二零二零年八月五日第三十二期《澳門特別行政

區公報》第二組的第15/dir/DSAL/2020號批示第三款的規定，

本人決定：

一、轉授予勞動監察廳廳長黎健倫及職業安全健康廳廳長

林玉章，作出下列行為的權限：

（一）簽署在其附屬單位職權範圍內，發給澳門特別行政區

公共實體及私人實體的文書，但發給行政長官辦公室及各主要

官員辦公室的文書除外；

（二）批准其屬下人員享受年假的申請；

（三）就其屬下人員因個人理由或工作需要而提交的累積年

假申請作出決定；

（四）決定其屬下人員的缺勤屬合理或不合理；

（五）批准提供其附屬單位存檔文件的資訊、查閱該等文件

或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外。

二、轉授予研究及資訊廳廳長陳穎芝，上款（一）至（五）項

所指的權限。

三、職務據位人不在、出缺或因故不能視事時，本批示規定

的轉授權由其代位人行使。

四、現轉授予的權限不妨礙收回權及監管權。

五、透過獲經濟財政司司長認可並公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，現轉授予的權限可基於部門良好運作的理由轉

授予主管人員。

六、可對行使現轉授予的權限而作出的行為提起必要訴願，

但法律另有規定者除外。

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 24 de 
Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Avisos

Despacho n.º 17/sdir/DSAL/2020

Nos termos do n.º 3 do Despacho n.º 15/dir/DSAL/2020, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 32, II Série, de 5 de Agosto de 2020, determino:

1. São subdelegadas no chefe do Departamento da Inspecção 
do Trabalho, Lai Kin Lon Kenny e, na chefe do Departamento 
de Segurança e Saúde Ocupacional, Lam Iok Cheong, as com-
petências para praticar os seguintes actos:

1) Assinar, no âmbito das competências das suas subunida-
des, o expediente dirigido a entidades públicas e privadas da 
Região Administrativa Especial de Macau, com excepção do 
dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo e aos Gabinetes 
dos titulares dos principais cargos;

2) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias dos seus 
subordinados, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

4) Justificar ou injustificar faltas dos seus subordinados;

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei.

2. São subdelegadas na chefe do Departamento de Estudos 
e Informática, Chan Weng Chi, as competências mencionadas 
nas alíneas 1) a 5) do artigo anterior.

3. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car-
gos, as competências subdelegadas previstas no presente des-
pacho são exercidas por quem os substitua.

4. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e de superintendência.

5. Por despacho a publicar no Boletim Oficial, homologado 
pelo Secretário para a Economia e Finanças, as competências 
ora subdelegadas podem, quando razões de bom funcionamen-
to do serviço assim o justifiquem, ser subdelegadas no pessoal 
de chefia.

6. Dos actos praticados no uso de competências ora subdele-
gadas cabe recurso hierárquico necessário, com exclusão dos 
excepcionados por lei.
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七、廢止公佈於二零二零年六月三日第二十三期《澳門特別

行政區公報》第二組的第07/sd i r/DSA L/2020號及第09/sd i r/

DSAL/2020號批示。

八、第一款所指獲轉授權人自二零二零年六月一日起及第二

款所指獲轉授權人自二零二零年六月三日起，在本轉授權範圍內

作出的行為予以追認。

九、在不影響上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（由經濟財政司司長於二零二零年九月二十一日批示認可）

第18/sdir/DSAL/2020號批示

本人行使刊登於二零二零年八月五日第三十二期《澳門特別

行政區公報》第二組第16/dir/DSAL/2020號勞工事務局局長批

示第三款所賦予之權限，決定如下： 

一、將本人下列權限轉授予勞動監察廳廳長黎健倫學士，或

當其出缺或因故不能視事時的代任人：

（一）根據第26/2008號行政法規《勞動監察工作的運作規

則》第八條第一款規定，確認筆錄；

（二）根據第7/2008號法律《勞動關係法》第八十九條，對作

出載於同一法律第八十八條的違法行為科處罰款；

（三）根據第21/2009號法律《聘用外地僱員法》第三十四

條，對作出載於同一法律第三十二條規定的違法行為科處罰款；

（四）根據第21/2009號法律《聘用外地僱員法》第三十四

條，對作出載於同一法律第三十三條規定的違法行為科處附加

處罰；

（五）根據第8/2010號行政法規《聘用外地僱員法施行細

則》第二十二條第一款（二）項，對載於同一法規第二十一條第三

款規定的違法行為科處罰款；

（六）根據第17/2004號行政法規《禁止非法工作規章》第

十二條，對載於同一法規第九條第一款（一）及（四）項，以及第

九條第二款規定的違法行為科處罰款；

（七）根據第17/2004號行政法規《禁止非法工作規章》第

十二條，對載於同一法規第十條規定科處的附加處罰；

7. São revogados os Despachos n.os 07/sdir/DSAL/2020 e 09/ 
/sdir/DSAL/2020, publicados no Boletim Oficial n.º 23, II Sé-
rie, de 3 de Junho de 2020.

8. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos referidos no n.º 1, no âmbito das competências ora subde-
legadas, desde 1 de Junho de 2020, assim como os praticados 
pela subdelegada referida no n.º 2, desde 3 de Junho de 2020.

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

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

Economia e Finanças, de 21 de Setembro de 2020).

Despacho n.º 18/sdir/DSAL/2020

Usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do 
Director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
n.º 16/dir/DSAL/2020, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 5 de 
Agosto de 2020, determino:

1. São subdelegadas no chefe do Departamento de Inspecção 
do Trabalho, licenciado Lai Kin Lon Kenny, ou em quem o 
substitua na sua ausência ou impedimento, as minhas compe-
tências:

1) Confirmar autos, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2008 (Normas de funciona-
mento das acções inspectivas do trabalho);

2) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no 
artigo 88.º da Lei n.º 7/2008 (Lei das relações de trabalho), nos 
termos do artigo 89.º daquela lei;

3) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no arti-
go 32.º da Lei n.º 21/2009 (Lei da contratação de trabalhadores 
não residentes), nos termos do artigo 34.º daquela lei;

4) Aplicar sanções acessórias pela prática de infracções pre-
vistas no artigo 33.º da Lei n.º 21/2009 (Lei da contratação de 
trabalhadores não residentes), nos termos do artigo 34.º daque-
la lei;

5) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no 
n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2010 
(Regulamentação da Lei da contratação de trabalhadores não 
residentes), nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º da-
quele diploma;

6) Aplicar multas pela prática de infracções previstas nas 
alíneas 1) e 4) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2004 (Regulamento sobre a Proibição do 
Trabalho Ilegal), nos termos do artigo 12.º daquele diploma;

7) Aplicar a sanção acessória prevista no artigo 10.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 17/2004 (Regulamento sobre a 
Proibição do Trabalho Ilegal), nos termos do artigo 12.º daque-
le diploma;
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（八）根據七月四日第32/94/M號法令第二十一條，對載於

同一法令第二十二條第一款及第二款規定的違法行為科處罰

款；

（九）根據第7/2015號法律《物業管理業務的清潔及保安僱

員的最低工資》第五條，對作出載於同一法律第四條規定的違法

行為適用第7/2008號法律關於否定獲報酬的權利的規定科予處

罰。

二、現轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、廢止公佈於二零二零年六月三日第二十三期《澳門特別

行政區公報》第二組的勞工事務局副局長第08/sdir/DSAL/2020

號批示。

五、獲轉授權人自二零二零年六月一日起在本轉授權範圍內

所作的行為，予以追認。

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。

第20/sdir/DSAL/2020號批示

本人行使刊登於二零二零年八月五日第三十二期《澳門特別

行政區公報》第二組第16/dir/DSAL/2020號勞工事務局局長批

示第三款所賦予之權限，決定如下： 

一、將本人下列權限轉授予職業安全健康廳廳長林玉章學

士，或當其出缺或因故不能視事時的代任人：

（一）根據第26/2008號行政法規《勞動監察工作的運作規

則》第八條第一款規定確認有關筆錄；

（二）行使二月十九日第2/83/M號法律第五條第一款結合同

一法律第一條所賦予的權限；

（三）行使二月十八日第13/91/M號法令第五條結合同一法

令第一條所賦予的權限；

（四）行使七月十九日第4 4 /91 / M號法令第三條結合第

67/92/M號法令第一條所賦予的權限； 

（五）行使九月五日第48/94/M號法令第二條第一款結合同

一法令第一條所賦予的權限； 

8) Aplicar multas pela prática de infracções previstas nos 
n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 32/94/M, de 4 de Ju-
lho, nos termos do artigo 21.º daquele diploma;

9) Aplicar sanções pela prática de infracções previstas no ar-
tigo 4.º da Lei n.º 7/2015 (Salário mínimo para os trabalhadores 
de limpeza e de segurança na actividade de administração pre-
dial) (sanções da Lei n.º 7/2008 no que se refere à negação do 
direito à retribuição), nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 7/2015.

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

3. Dos actos praticados no uso da presente subdelegação de 
competências cabe recurso hierárquico necessário.

4. É revogado o Despacho n.º 08/sdir/DSAL/2020 da subdi-
rectora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 23, II Série, de 3 de Junho de 2020.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de Ju-
nho de 2020.

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

Despacho n.º 20/sdir/DSAL/2020

Usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do 
Director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
n.º 16/dir/DSAL/2020, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 5 de 
Agosto de 2020, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Seguran-
ça e Saúde Ocupacional, licenciada Lam Iok Cheong, ou em 
quem a substitua na sua ausência ou impedimento, as minhas 
competências:

1) Confirmar autos, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2008 — (Normas de funcio-
namento das acções inspectivas do trabalho);

2) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 5.º da 
Lei n.º 2/83/M, de 19 de Fevereiro, conjugado com o artigo 1.º 
daquela lei;

3) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 13/91/M, de 18 de Fevereiro, conjugado com o artigo 1.º 
daquele diploma;

4) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 44/91/M, de 19 de Julho, conjugado com o artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 67/92/M;

5) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 48/94/M, de 5 de Setembro, conjugado com o 
artigo 1.º daquele diploma;
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（六）行使八月十四日第40/95/M號法令第六十九條，對載

於同一法令第六十六條規定的違法行為科以處罰的權限；

（七）行使第3/2014號法律《建築業職安卡制度》第十五條

的科處罰款的權限。

二、現轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、廢止公佈於二零二零年六月三日第二十三期《澳門特別

行政區公報》第二組的勞工事務局副局長第10/sdir/DSAL/2020

號批示。

五、獲轉授權人自二零二零年六月一日起在本轉授權範圍內

所作的行為，予以追認。

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。

二零二零年八月十七日於勞工事務局

代副局長 陳俊宇

（是項刊登費用為 $8,346.00）

6) Aplicar sanções pela prática de infracções previstas no 
artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 40/95/M, de 14 de Agosto, nos 
termos do artigo 69.º daquele diploma;

7) Aplicar multas previstas na Lei n.º 3/2014 — (Regime do 
cartão de segurança ocupacional na construção civil), nos ter-
mos do artigo 15.º daquela lei.

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

3. Dos actos praticados no uso da presente subdelegação de 
competências cabe recurso hierárquico necessário. 

4. É revogado o Despacho n.º 10/sdir/DSAL/2020 da subdi-
rectora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 23, II Série, de 3 de Junho de 2020.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de Ju-
nho de 2020.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Agosto de 2020.

O Subdirector dos Serviços, substituto, Chan Chon U.

(Custo desta publicação $ 8 346,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

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 
no expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.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 funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-
chimento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área de engenharia civil, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da valida-
de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, 
de 25 de Março de 2020.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 22 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa da 
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lu-
gares vagos de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor, nas línguas chinesa e portugue-
sa, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, e dos que vierem a verificar-se até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de 2019.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 24 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內技術員職程第一

職階二等技術員（土木工程範疇）一個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零二零年三月二十五日第十三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十五條第三款規定，將澳門保安部隊事務局專業或職務能力

評估開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門兵營

斜巷澳門保安部隊事務局通告欄（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

上載於澳門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十二日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,303.00）

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內翻譯員職程第一

職階二等翻譯員（中葡）兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

出現的職缺，經二零一九年十月三日第四十期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對

外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條

第三款規定，將澳門保安部隊事務局專業或職務能力評估對外

開考的投考人甄選面試成績名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保

安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳

門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,178.00）
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三十日告示

按治安警察局前第一職階一等警員李偉康的配偶潘潔玲的

要求，領取該已故人員的死亡津貼、喪葬津貼、假期津貼、聖誕

津貼及其他金錢補償，現通知所有自認為有權收取上述津貼及

補償的人士，自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計

三十天內，向本局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異議，

上述申請人的要求將被接納。

二零二零年九月二十三日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $906.00）

治 安 警 察 局 福 利 會

通 告

根據第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第七條，

及經八月三日第33/98/M號法令第十二條，以及經十月十一日第

57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第三十九條第二款之規

定，治安警察局福利會行政委員會於二零二零年九月十一日會議

上作出決議如下：

一、通過載於本通告的附件一、附件二、附件三、附件四及附

件五，並為本通告之組成部份。

二、本通告廢止公佈於二零二零年四月八日第十五期第二組

《澳門特別行政區公報》，治安警察局福利會的通告。

三、追認獲授權人自二零二零年五月二十五日起所作出本授

權權限範圍內的行為。

四、在不妨礙上款的情況下，本通告自二零二零年九月十一

日起生效。

行政委員會：

主席：警務總監 吳錦華

副主席：副警務總監 黃偉鴻

第一秘書：警務總長 劉運嫦

第二秘書：副警務總監 梁慶康

委員：財政局代表 林雪梅 

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Pun Kit Leng requerido os subsí-
dios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-
pensações pecuniárias, por falecimento do seu cônjuge Lei 
Vai Hong, que foi guarda de primeira, 1.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de 
trinta dias a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 906,00)

OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Nos termos do artigo 7.º do Regulamento Administrativo 
n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orça-
mental), e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 33/98/M, de 3 de 
Agosto, e do n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro, o Conselho Administrativo da Obra Social da Po-
lícia de Segurança Pública, reunido em sessão, realizada no dia 
11 de Setembro de 2020, deliberou o seguinte:

1. São aprovadas as delegações de competência, constantes 
dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 ao presente aviso e que dela fazem 
parte integrante.

2. O presente aviso revoga o aviso da Obra Social da Polícia 
de Segurança Pública, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 8 de 
Abril de 2020. 

3. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito dos poderes a que se reportam as presentes delega-
ções, desde 25 de Maio de 2020.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
aviso produz efeitos a partir do dia 11 de Setembro de 2020. 

O Conselho Administrativo:

Presidente: Ng Kam Wa, superintendente-geral.

Vice-Presidente: Vong Vai Hong, superintendente.

1.º Secretário: Lao Wan Seong, intendente.

2.º Secretário: Leong Heng Hong, superintendente.

Vogal: Lam Sut Mui, representante da D. S. Finanças.
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附件一

第01/2020號行政委員會授權決議

授予治安警察局福利會行政委員會主席吳錦華警務總監作

出下列行為的權限：

（一）監管治安警察局福利會及作出一般管理行為；

（二）收取治安警察局福利會的收入；

（三）許可開支及許可支付上限至$160,000.00（澳門幣壹拾

陸萬元整）；

（四）許可開支及許可支付對治安警察局福利會提供工作

之人員的報酬；

（五）許可開支及許可支付符合治安警察局福利會津貼表

條件的福利津貼；

（六）批准對會員給予八月三日第33/98/M號法令第四條第

一款e）項所指之福利；

（七）作出上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款之行

為，須於作出有關行為後的首次行政委員會會議上追認。

 

附件二

第02/2020號行政委員會授權決議

授予治安警察局福利會行政委員會副主席黃偉鴻副警務總

監作出下列行為的權限：

（一）監管治安警察局福利會及作出一般管理行為；

（二）收取治安警察局福利會的收入；

（三）許可開支及許可支付上限至$160,000.00（澳門幣壹拾

陸萬元整）；

（四）許可開支及許可支付對治安警察局福利會提供工作

之人員的報酬；

（五）許可開支及許可支付符合治安警察局福利會津貼表

條件的福利津貼；

（六）批准對會員給予八月三日第33/98/M號法令第四條第

一款e）項所指之福利；

ANEXO 1

Deliberação n.º 01/2020 do Conselho Administrativo — dele-
gação de competência

Delegar no presidente do Conselho Administrat ivo, 
superintendente-geral Ng Kam Wa, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

(1) Superintender e gerir as actividades de gestão corrente 
dos Serviços da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(2) Arrecadar as receitas da Obra Social da Polícia de Segu-
rança Pública;

(3) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, até ao montante de $160 000,00 (cento e sessenta mil 
patacas);

(4) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, relativo a remunerações do pessoal que presta servi-
ço na Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(5) Autorizar a realização de despesas bem como o seu pa-
gamento, relativo a subsídios a conceder aos associados, desde 
que os pedidos satisfaçam as condições aprovadas na Tabela de 
Subsídios da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(6) Autorizar a concessão de benefícios aos associados a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/98/M, 
de 3 de Agosto;

(7) Os actos praticados no uso de poderes delegados a que se 
referem nas alíneas 2), 3), 4), 5) e 6) são ratificados na reunião 
do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

ANEXO 2

Deliberação n.º 02/2020 do Conselho Administrativo — dele-
gação de competência

Delegar no vice-presidente do Conselho Administrativo, 
superintendente Vong Vai Hong, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

(1) Superintender e gerir as actividades de gestão corrente 
dos Serviços da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(2) Arrecadar as receitas da Obra Social da Polícia de Segu-
rança Pública;

(3) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, até ao montante de $160 000,00 (cento e sessenta mil 
patacas);

(4) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, relativo a remunerações do pessoal que presta servi-
ço na Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(5) Autorizar a realização de despesas bem como o seu pa-
gamento, relativo a subsídios a conceder aos associados, desde 
que os pedidos satisfaçam as condições aprovadas na Tabela de 
Subsídios da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(6) Autorizar a concessão de benefícios aos associados a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/98/M, 
de 3 de Agosto;
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（七）作出上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款之行

為，須於作出有關行為後的首次行政委員會會議上追認。

附件三

第03/2020號行政委員會授權決議

授予治安警察局福利會行政委員會第一秘書劉運嫦警務總

長作出下列行為的權限：

（一）監管治安警察局福利會及作出一般管理行為；

（二）收取治安警察局福利會的收入；

（三）許可開支及許可支付上限至$160,000.00（澳門幣壹拾

陸萬元整）；

（四）許可開支及許可支付對治安警察局福利會提供工作

之人員的報酬；

（五）許可開支及許可支付符合治安警察局福利會津貼表

條件的福利津貼；

（六）批准對會員給予八月三日第33/98/M號法令第四條第

一款e）項所指之福利；

（七）作出上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款之行

為，須於作出有關行為後的首次行政委員會會議上追認。

附件四

第04/2020號行政委員會授權決議

授予治安警察局福利會行政委員會第二秘書梁慶康副警務

總監作出下列行為的權限：

（一）監管治安警察局福利會及作出一般管理行為；

（二）收取治安警察局福利會的收入；

（三）許可開支及許可支付上限至$160,000.00（澳門幣壹拾

陸萬元整）；

（四）許可開支及許可支付對治安警察局福利會提供工作

之人員的報酬；

(7) Os actos praticados no uso de poderes delegados a que se 
referem nas alíneas 2), 3), 4), 5) e 6) são ratificados na reunião 
do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

ANEXO 3

Deliberação n.º 03/2020 do Conselho Administrativo — dele-
gação de competência

Delegar no 1.º Secretário do Conselho Administrativo, in-
tendente Lao Wan Seong, os poderes para a prática dos seguin-
tes actos:

(1) Superintender e gerir as actividades de gestão corrente 
dos Serviços da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(2) Arrecadar as receitas da Obra Social da Polícia de Segu-
rança Pública;

(3) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, até ao montante de $160 000,00 (cento e sessenta mil 
patacas);

(4) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, relativo a remunerações do pessoal que presta servi-
ço na Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(5) Autorizar a realização de despesas bem como o seu pa-
gamento, relativo a subsídios a conceder aos associados, desde 
que os pedidos satisfaçam as condições aprovadas na Tabela de 
Subsídios da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(6) Autorizar a concessão de benefícios aos associados a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/98/M, 
de 3 de Agosto;

(7) Os actos praticados no uso de poderes delegados a que se 
referem nas alíneas 2), 3), 4), 5) e 6) são ratificados na reunião 
do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

ANEXO 4

Deliberação n.º 04/2020 do Conselho Administrativo — dele-
gação de competência

Delegar no 2.º Secretário do Conselho Administrativo, 
superintendente Leong Heng Hong, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

(1) Superintender e gerir as actividades de gestão corrente 
dos Serviços da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(2) Arrecadar as receitas da Obra Social da Polícia de Segu-
rança Pública;

(3) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, até ao montante de $160 000,00 (cento e sessenta mil 
patacas);

(4) Autorizar a realização de despesas, bem como o seu pa-
gamento, relativo a remunerações do pessoal que presta servi-
ço na Obra Social da Polícia de Segurança Pública;
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（五）許可開支及許可支付符合治安警察局福利會津貼表

條件的福利津貼；

（六）批准對會員給予八月三日第33/98/M號法令第四條第

一款e）項所指之福利；

（七）作出上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款之行

為，須於作出有關行為後的首次行政委員會會議上追認。

附件五

第05/2020號行政委員會授權決議

授予治安警察局福利會辦事處代主任楊婉儀警司或其合法

代理人作出下列行為的權限：

（一）監察及處理治安警察局福利會及屬下設施的工作；

（二）許可開支上限至$2,000.00（澳門幣貳仟元整）、許可

支付由其本人許可的費用，以及許可支付經行政委員會或行政委

員會主席預先許可開支的電費、水費及電話費；

（三）許可開支有關維持福利會轄下各個小食部的日常營

運，以每單最高限額為$5,000.00（澳門幣伍仟元）；

（四）許可存入或提取出納活動的一切款項；

（五）簽署福利會內部文件，以及寄送予治安警察局各部門

函件；

（六）批准治安警察局福利會的工作人員享受年假，提前或

延遲享受年假；

（七）核准工作人員輪值表，並核准有關之修改；

（八）批准治安警察局福利會工作人員缺勤之申請，以及在

工作時間因私外出之申請；

（九）審批已符合治安警察局福利會津貼表條件的學費津

貼、校車費津貼、殮葬津貼、赴港就醫津貼及眼鏡津貼之申請；

（十）作出上述第（二）、（三）、（四）、（九）款之行為，須

於作出有關行為後的首次行政委員會會議上追認。

（是項刊登費用為 $9,060.00）

(5) Autorizar a realização de despesas bem como o seu pa-
gamento, relativo a subsídios a conceder aos associados, desde 
que os pedidos satisfaçam as condições aprovadas na Tabela de 
Subsídios da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(6) Autorizar a concessão de benefícios aos associados a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/98/M, 
de 3 de Agosto;

(7) Os actos praticados no uso de poderes delegados a que se 
referem nas alíneas 2), 3), 4), 5) e 6) são ratificados na reunião 
do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

ANEXO 5

Deliberação n.º 05/2020 do Conselho Administrativo — dele-
gação de competência

Delegar no chefe, substituto, do Secretário da Obra Social da 
Polícia de Segurança Pública, comissária Ieong Un I, ou no seu 
substituto legal, os poderes para a prática dos seguintes actos:

(1) Superintender as actividades e funcionamento dos Servi-
ços da Obra Social da Polícia de Segurança Pública;

(2) Autorizar a realização de despesas até ao montante de 
$2 000,00 (duas mil patacas) e liquidação das despesas autori-
zadas por si, bem como, das despesas previamente aprovadas 
pelo Conselho Administrativo ou o presidente do C.A., decor-
rente do pagamento de energia eléctrica (CEM), água (SAAM) 
e telecomunicações (CTM);

(3) Autorizar a realização de despesas, inerentes ao funcio-
namento de todas as cantinas da OSPSP, até ao montante de 
$5 000,00 (cinco mil patacas) por cada factura;

(4) Autorizar o movimento de todas as entradas ou saídas de 
fundos de operações de tesouraria;

(5) Assinar a correspondência interna, bem como a desti-
nada para as subunidades do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública;

(6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento do pessoal que trabalha na Obra Social da Polícia 
de Segurança Pública;

(7) Aprovar os mapas de escalas de serviço do pessoal e au-
torizar as respectivas alterações;

(8) Autorizar os pedidos de faltas ao serviço, bem como nas 
horas de serviço, ausentar-se do local de trabalho por motivo 
pessoal;

(9) Autorizar os pedidos de subsídios escolar; de transporte 
escolar; de funeral; de deslocação a Hong Kong para tratamen-
to médico e subsídio de óculos, desde que os pedidos satisfa-
çam as condições aprovadas na Tabela de Subsídios da Obra 
Social da Polícia de Segurança Pública;

(10) Os actos praticados no uso de poderes delegados a que 
se referem nas alíneas 2), 3), 4) e 9) são ratificados na reunião 
do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

(Custo desta publicação $ 9 060,00)
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衛 生 局

名 單

（開考編號：A09/TDT/LAB/2020）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階一等診療技術員（化驗職務範疇）六缺，經二零二零年

六月三日第二十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行限制性晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 戴碧霞 ....................................................................... 91.25 

2.º 關劍銘 ....................................................................... 80.25 

3.º 李恆基 ....................................................................... 79.00 

4.º 梁穎欣 ....................................................................... 76.25 

5.º 林小婷 ....................................................................... 71.50 

6.º 溫秋嬋 ....................................................................... 69.50 

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人

可自本成績名單於《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

 （經二零二零年九月十七日社會文化司司長的批示認可）

 二零二零年九月八日於衛生局

 典試委員會：

主席：顧問診療技術員 梁永基

正選委員：顧問診療技術員 鄭雪媚

  首席診療技術員 陳凱莉

（是項刊登費用為 $1,937.00）

（開考編號：A10/TSS/TDF/2020）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階一等高級衛生技術員（康復職務範疇——語言治

療）兩缺，經二零二零年六月十日第二十四期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現公佈

投考人最後成績如下：

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º A09/TDT/LAB/2020)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de seis lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 
classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 3 de Ju-
nho de 2020:

Candidatos aprovados: valores        

1.º Tai Pek Ha .................................................................... 91,25

2.º Kuan Kim Meng .......................................................... 80,25

3.º Lei Hang Kei ................................................................ 79,00

4.º Leong Weng Ian .......................................................... 76,25

5.º Lam Sio Teng ............................................................... 71,50

6.º Wan Chau Sim ............................................................. 69,50

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Setembro de 2020).

Serviços de Saúde, aos 8 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Leong Veng Kei, técnico de diagnóstico e tera-
pêutica assessor.

Vogais efectivos: Cheang Sut Mei, técnico de diagnóstico e 
terapêutica assessor; e

Chan Hoi Lei, técnico de diagnóstico e terapêutica principal.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

(Ref. do Concurso n.º A10/TSS/TDF/2020)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º 
escalão, área funcional de reabilitação — terapia da fala, da 
carreira de técnico superior de saúde, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 10 de Ju-
nho de 2020:
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合格投考人： 分

1.º 楊斯惠 ........................................................................ 86.84

2.º 劉芷其 ........................................................................ 81.67

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人

可自本成績名單於《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零二零年九月十七日社會文化司司長的批示認可）

二零二零年九月十日於衛生局

典試委員會：

主席：首席高級衛生技術員 T. Camacho da Côrte, Bruno
             Alexandre

正選委員：首席高級衛生技術員 陳頌甜

     首席高級衛生技術員 洪慧媚

（是項刊登費用為 $1,734.00）

公 告

茲特公告，有關公佈於二零二零年九月九日第三十七期《澳

門特別行政區公報》第二組的第32/P/20號公開招標“結核病防

治中心中央空調系統更換工程”，招標實體已對項目清單作出補

充說明，且按照招標方案第四條的規定作出解答，並將之附於投

標案卷內。

投標者可於辦公時間內前往位於澳門水坑尾街258號百老

匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管理處查閱上述的解答。有關

資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

二零二零年九月二十四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,020.00）

通 告

（開考編號：04419/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補冷凍及空調系統範

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

Candidatos aprovados: valores

1.º Ieong Si Wai .................................................................86,84

2.º Lau Jacqueline .............................................................81,67

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Setembro de 2020).

 Serviços de Saúde, aos 10 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: T. Camacho da Côrte, Bruno Alexandre, técnico 
superior de saúde principal.

Vogais efectivos: Chan Chung Tim, técnico superior de saúde 
principal; e

Hong Wai Mei, técnico superior de saúde principal.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Anúncio

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 32/P/20 para a 
«Obra de substituição do sistema de ar condicionado central 
no Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose», pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 37, II Série, de 9 de Setembro de 2020, foram 
prestados esclarecimentos complementares à «Lista de Itens» 
e outros esclarecimentos, nos termos do artigo 4.º do programa 
do concurso, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao 
processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, 
e também estão disponíveis na página electrónica dos S.S. 
(www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 24 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º 04419/01-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 



N.º 40 — 30-9-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14059

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日第

四十七期《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十月

十八日上午九時三十分舉行知識考試（筆試），考試時間為三小

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（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。

二零二零年九月二十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,700.00）

文 化 局

公 告

第0001/DDAE-DAAE-PT-PR/2020號公開招標

為文化局澳門藝術節、澳門國際音樂節、澳門城市藝穗節及

澳門青年音樂比賽提供舞台及後台技術支援服務

根據社會文化司司長於二零二零年七月二十八日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，文化局現代表判

給實體進行“為文化局澳門藝術節、澳門國際音樂節、澳門城市

藝穗節及澳門青年音樂比賽提供舞台及後台技術支援服務”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。

de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de 
provimento, de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de sistemas de refrigeração 
e de ar condicionado, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 20 de No-
vembro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá 
a duração de 3 horas e será realizada no dia 18 de Outubro de 
2020, às 9,30 horas, no seguinte local:

— Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau, 
3.º andar, Sala de Conferências, sita 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 indi-
cado 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 Admi-
nistração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 25 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Concurso Público n.º 0001/DDAE-DAAE-PT-PR/2020

Prestação de serviços de assistência técnica de palco e

bastidores no Festival de Artes de Macau, no Festival 

Internacional de Música de Macau, no Festival Fringe 

da Cidade de Macau e no Concurso para 

Jovens Músicos 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 28 
de Julho de 2020, o Instituto Cultural procede, em represen-
tação da entidade adjudicante, à abertura do concurso público 
para adjudicação da Prestação de serviços de assistência técnica 
de palco e bastidores no Festival de Artes de Macau, no Festival 
Internacional de Música de Macau, no Festival Fringe da Cidade 
de Macau e no Concurso para Jovens Músicos do Instituto 
Cultural:

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

2. Serviço responsável pela realização do processo do concurso: 
Instituto Cultural.
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3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為文化局澳門

藝術節、澳門國際音樂節、澳門城市藝穗節及澳門青年音樂比賽

提供二零二一年三月至二零二三年二月期間之舞台及後台技術支

援服務。

5. 服務地點：澳門文化中心及其他活動舉辦場地。

6. 服務期：二零二一年三月一日至二零二三年二月二十八日，

服務期為兩年。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）日，由開

啟投標書當日起計，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 .臨時保證金：臨時保證金為玖萬零叁佰澳門元

（$90,300.00），以現金存款或法定銀行擔保之方式向“澳門特

別行政區政府文化基金”提供。

9. 確定保證金：確定保證金相等於判給服務總金額的百分之

四（4%）。

10. 底價：不設底價。

11. 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服務之開業及商業登

記。

12. 交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零二零年十月二十七日下午五時正。

13. 解釋會：

解釋會將在澳門塔石廣場文化局大樓舉行，時間為二零二零

年十月八日下午三時正。

有意投標者/公司請於二零二零年十月七日下午一時前致電

83996863向文化局預約出席解釋會（每間公司出席人數不超過

三人）。

14. 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：二零二零年十月二十九日上午十時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便解

釋投標文件可能出現之疑問，根據經七月六日第63/85/M號法令

第二十七條及續後數條，並可就委員會之決議提出聲明異議。

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de assistência técnica de palco e bastidores no Festival de Artes 
de Macau, no Festival Internacional de Música de Macau, no 
Festival Fringe da Cidade de Macau e no Concurso para Jovens 
Músicos do Instituto Cultural, de Março de 2021 a Fevereiro 
de 2023.

5. Locais de realização da prestação de serviços: Centro 
Cultural de Macau e demais locais onde se realizam actividades.

6. Duração da prestação de serviços: dois (2) anos, de 1 de 
Março de 2021 até 28 de Fevereiro de 2023. 

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data da respectiva 
abertura, prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do 
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Caução provisória: a caução provisória no valor de noventa 
mil e trezentas patacas ($90 300,00), deverá ser prestada 
mediante depósito em numerário ou através de garantia bancária 
a favor do Fundo de Cultura do Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

9. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a quatro 
por cento (4%) do valor total da adjudicação.

10. Preço base: não definido.

11. Condições de admissão: os concorrentes devem estar 
inscritos na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região 
Administrativa Especial de Macau, para execução dos serviços 
a que se refere o presente concurso.

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

Local: no Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do 
Tap Siac, em Macau. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 27 de Outubro de 2020.

13. Sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
terá lugar no Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do 
Tap Siac, em Macau, pelas 15,00 horas do dia 8 de Outubro de 
2020.

Os interessados devem contactar o Instituto Cultural, através 
do telefone n.º 8399 6863 para participarem na sessão de escla-
recimento, antes das 13,00 horas do dia 7 de Outubro de 2020; 
cada empresa só pode fazer-se representar, no máximo, por 
três pessoas.

14. Local, data e hora do acto público de abertura de propostas: 

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

Data e hora: 29 de Outubro de 2020, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão, nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.
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投標者/公司的合法代表可由受權人代表，此受權人應出示

證明其具代表權之文件，以便委員會核實其資格。

15. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

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）。

卷宗副本：可於澳門塔石廣場文化局大樓接待處索取，但需

以現金方式繳付印製成本費用壹佰澳門元（$100.00），或透過文

化局網頁（http://www.icm.gov.mo）免費下載上述資料。

招標卷宗的任何更新或修正將於文化局網頁發佈，有意人

士有責任查閱最新資料。

16. 判給標準及其所佔之比重：

價格（50%）；

舞台及後台技術支援服務經驗（20%）；

技術員數目、專業服務年資及學歷（25%）；

僱用本地勞工比例（5%）。

二零二零年九月二十四日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,517.00）

旅 遊 局

公 告

根據社會文化司司長於二零二零年九月二十三日作出的

批示，現為旅遊基金進行“第3/C O N/D T N E/2020號公開招

標——第五屆澳門國際影展暨頒獎典禮——提供儀式統籌和製

作服務”之公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯查閱

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador, o qual deverá apresentar 
os documentos que comprovem os poderes para o efeito, de 
modo a que a comissão os possa verificar.

15. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópia 
do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, em 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 de propostas.

Horário: 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 
quinta-feira, e das 9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas 
às 17,30 horas, à sexta-feira.

Cópia do processo: pode ser obtida no balcão de atendimento 
do Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, em 
Macau, mediante o pagamento de cem patacas ($100,00) por 
cópia, ou gratuitamente através da página electrónica do Instituto 
Cultural, http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer actualizações ou alterações ao processo serão 
comunicadas através da internet na mesma página electrónica, 
tendo os interessados o ónus de consultar as informações mais 
actualizadas.

16. Critérios de adjudicação e factores de ponderação

— Preço: (50%);

— Experiência na prestação de serviços de assistência técnica 
na área de palco e bastidores: (20%); 

— Número de técnicos, anos de actividade profissional e 
habilitações académicas: (25%);

— Percentagem de trabalhadores locais contratados: (5%).

Instituto Cultural, aos 24 de Setembro de 2020.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 517,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de 
Setembro de 2020 se encontra aberto, pelo Fundo de Turismo, 
o concurso público de «N.º 3/CON/DTNE/2020 — Concurso 
Público — Serviços de coordenação e produção das cerimónias 
para o 5.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de 
Entrega de Prémios • Macau».

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias 
úteis, e durante o horário normal de expediente, os interessa-
dos podem examinar o processo do concurso na Direcção dos 
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招標卷宗，或繳付200.00澳門元（貳佰澳門元）文件費以取得有

關招標卷宗，包括招標方案和承投規則及附件副本，或可透過旅

遊局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo）採購資訊內

免費下載有關招標卷宗，包括招標方案、承投規則及附件副本。

於二零二零年十月六日下午三時正，將在位於澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局會議室內舉行解答有關本公

開招標疑問的解釋會。

如有任何查詢或要求解釋，要求解釋的申請應以書面方式

於二零二零年十月九日下午五時四十五分前登入旅遊局澳門旅

遊業界網站（http://industry.macaotourism.gov.mo）採購資訊

提交有關問題，相關解答亦會透過該網站公佈。

服務總價格上限為2,500,000.00澳門元（貳佰伍拾萬澳門元

正）。 

評標準則及其所佔之比重：

判給準則 所佔比重

價格 20%

流程構思及製作：

——開幕儀式、閉幕儀式及頒

獎典禮（線上錄播/直播）的場

地設計主題；

——儀式主題（開幕儀式和

紅地毯、開幕表演項目、線上

錄播/直播閉幕儀式及頒獎典

禮）、流程設計及相關效果圖；

——為執行整個服務項目的專

業團隊；

44%

提供既安全又具效率的能力：

——所使用的設備資料；

——有關設備及裝飾物品的圖

樣及位置設計（圖樣設計圖和

位置平面圖）;

——製作裝飾物品的方案；

——安裝及拆卸方案

20%

投標人的經驗 16%

Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e ser 
levantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o cader-
no de encargos, os anexos e demais documentos suplementares, 
mediante o pagamento de duzentas patacas ($200,00); ou ain-
da consultar o website da Direcção dos Serviços de Turismo: 
http://industry.macaotourism.gov.mo, na área de Informação 
relativa às aquisições e fazer download do mesmo.

A sessão de esclarecimento será realizada na sala de reunião 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotli-
ne», 14.º andar, pelas 15,00 horas do dia 6 de Outubro de 2020.

Os pedidos de esclarecimento devem ser feitos por escrito 
e apresentados até ao dia 9 de Outubro de 2020 pelas 17,45 na 
área dos Avisos Públicos do website da Indústria Turística de 
Macau (http://industry.macaotourism.gov.mo), na área de In-
formação relativa às aquisições, as respectivas respostas tam-
bém serão publicadas no mesmo website.

O limite máximo do valor global da prestação de serviços é 
de $2 500 000,00 (dois milhões e quinhentas mil patacas).

Critérios de adjudicação e factores de ponderação:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Preço 20%

Concepção da programação e produção:

44%

— Design do tema dos locais para a 
cerimónia de abertura, cerimónia de 
encerramento e entrega de prémios 
(formato «On-line» em transmissão 
directa ou em diferido);
— Design do tema das ceremónias 
(cerimónia de abertura e passadeira 
ver mel ha , ac tuação de aber tu ra , 
cerimónia de encerramento e entrega 
de prémios em formato «On-line» em 
transmissão directa ou em diferido), 
e des ig n da prog ra mação c om os 
respectivos efeitos finais em desenhos;
— Plano da equipa prof issiona l e 
respectiva distribuição dos trabalhos 
para a execução dos serviços a prestar.

Maior garantia de segurança e eficiên-
cia na prestação do serviço:
— Informações sobre os equipamentos 
a serem utilizados;
— Desenhos e design de localização 
dos respectivos equipamentos e deco-
rações (desenhos e plantas de localiza-
ção);
— Plano de produção dos materiais de 
decoração;
— Plano de montagem e desmontagem.

20%

Experiência do concorrente 16%
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投標人須在二零二零年十月二十日中午一時正截標日期前，

於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局接待處櫃檯，投標書必須使用澳門特別行政區

其中一種正式語言撰寫，並同時提供50,000.00澳門元（伍萬澳

門元）的臨時保證金，作為是次投標的臨時擔保。臨時保證金之

遞交方式，可（1）透過大西洋銀行並註明收款人為“旅遊基金”

的現金方式存入；或（2）銀行擔保；或（3）以現金、本票或保付

支票方式向旅遊局繳交，本票或保付支票抬頭須註明收款人為

“旅遊基金”，或（4）電匯至旅遊基金在大西洋銀行開立的帳戶

內。

開標會議將於二零二零年十月二十一日上午十時正在位於澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局會議室內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標會議，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

投標人的合法代表可由受權人代表出席公開的開標會議，

在此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標會議

的授權書。

倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標期

限、解釋會及開標會議的日期及時間順延至緊接的第一個工作日

的同一時間。

二零二零年九月二十五日於旅遊局

代局長 許耀明

（是項刊登費用為 $4,848.00）

體 育 局

名 單

（開考編號：007-TS-ID-2019）

統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考

體育局法律範疇第一職階二等高級技術員

體育局以行政任用合同制度填補高級技術員職程第一職階

二等高級技術員法律範疇一個職缺，以及填補開考有效期屆滿

前本局出現的職缺，經二零一九年九月二十五日第三十九期《澳

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Di-
recção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º 
andar, durante o horário normal de expediente e até às 13,00 
horas do dia 20 de Outubro de 2020, devendo as mesmas ser 
redigidas numa das línguas oficiais da RAEM, prestar a cau-
ção provisória de $50 000,00 (cinquenta mil patacas), median-
te: 1) depósito em numerário à ordem do Fundo de Turismo no 
Banco Nacional Ultramarino de Macau; 2) garantia bancária; 3) 
depósito nesta Direcção dos Serviços em numerário, em ordem 
de caixa ou em cheque visado, emitidos à ordem do Fundo de 
Turismo; 4) por transferência bancária na conta do Fundo do 
Turismo do Banco Nacional Ultramarino de Macau.

O acto público do concurso será realizado na sala de reunião 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 
14.º andar pelas 10,00 horas do dia 21 de Outubro de 2020.

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura das propostas para efeitos 
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclare-
cimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tem-
pestade ou por motivo de força maior, o termo do prazo de en-
trega das propostas, a data e hora de sessão de esclarecimento 
e de abertura das propostas serão adiados para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, à mesma hora.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 25 de Setembro de 
2020.

O Director dos Serviços, substituto, Hoi Io Meng.

(Custo desta publicação $ 4 848,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Lista

(N.º do Concurso: 007-TS-ID-2019)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

no Instituto do Desporto, para técnico superior de 

2.ª classe, 1.º escalão, área jurídica

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área jurídica, em regime de contrato admi-
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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，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名  最後成績

1.º 87 梁子健 5214XXXX ...............................65.56

2.º 90 梁釆妮 1314XXXX ...............................62.17

3.º 123 鄧詠心 1247XXXX ...............................61.85

4.º 36 蔡偉杰 1285XXXX ...............................61.30

5.º 93 龍慧儀 1267XXXX ...............................59.19

6.º 101 麥倩彤 5177XXXX ...............................58.19

7.º 120 鄧伊霖 1234XXXX ...............................52.56

8.º 70 劉宇 7439XXXX ...............................51.96

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公

報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零二零年九月二十一日的批示認可）

二零二零年九月三日於體育局

典試委員會：

主席：林國洪

正選委員：蘇建峰

候補委員：錢釗強

（是項刊登費用為 $2,480.00）

公 告

第33/ID/2020號公開招標

「體育局管轄氹仔區體育設施的供電系統保養維護服務」

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九月十七日的批示，體育局現為二

零二零年十二月十五日至二零二三年六月十四日期間的體育局管

轄氹仔區下列體育設施的供電系統保養維護服務，代表判給實

體進行公開招標程序：

nistrativo de provimento, do Instituto do Desporto, 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 39, II Série, de 25 
de Setembro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  Classificação
 final

1.º 87 Leong, Paulo 5214XXXX ...........65,56

2.º 90 Liang, Tsai Ni 1314XXXX ...........62,17

3.º 123 Tang, Weng Sam 1247XXXX ..........61,85

4.º 36 Choi, Wai Kit 1285XXXX ..........61,30

5.º 93 Long, Wai I 1267XXXX ..........59,19

6.º 101 Mak, Sin Tong 5177XXXX...........58,19

7.º 120 Tang I Lam 1234XXXX ..........52,56

8.º 70 Lao, U 7439XXXX ...........51,96

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Setembro de 2020).

Instituto do Desporto, aos 3 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong.

Vogal efectivo: Sou Kin Fong.

Vogal suplente: Chin Chio Keong.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 33/ID/2020

«Serviços de manutenção do sistema de abastecimento de 

energia eléctrica das instalações desportivas situadas na Taipa 

afectas ao 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 da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Setembro 
de 2020, o Instituto do Desporto, vem proceder, em representação 
da entidade adjudicante, à abertura do concurso público para os 
serviços de manutenção do sistema de abastecimento de energia 
eléctrica das seguintes instalações desportivas situadas na Taipa 
afectas ao Instituto do Desporto, durante o período compreendi-
do entre 15 de Dezembro de 2020 a 14 de Junho de 2023:



N.º 40 — 30-9-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14065

體育設施名稱

1 奧林匹克體育中心

2 奧林匹克體育中心——游泳館

3 嘉模泳池

4 氹仔東北體育中心

5 氹仔中央公園泳池

6 澳大運動場（N9）

2. 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

門元壹仟圓正（$1,000.00）購買招標案卷的複印本一份。投標人

亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

3. 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。

4. 講解會將訂於二零二零年十月十四日（星期三）上午十時

正在體育局總部會議室進行。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。

5. 遞交投標書的截止時間為二零二零年十一月九日（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。

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以現金、銀

行本票或銀行支票（以“體育基金”為抬頭人），或以銀行擔保

方式，有關擔保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的

銀行發出並以“體育基金”為抬頭人，繳交澳門元柒萬伍仟圓正

（$75,000.00）作為臨時擔保。 

7. 開標將訂於二零二零年十一月十日（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

Designação das Instalações Desportivas

1 Centro Desportivo Olímpico

2 Centro Desportivo Olímpico — Piscina Olímpica

3 Piscinas do Carmo

4 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

5 Piscina do Parque Central da Taipa

6 Estádio da Universidade de Macau (N9)

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. 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 da cópia do processo, me-
diante o pagamento de $1 000,00 (mil) 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.

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 14 de Outubro de 2020, quarta-feira, pelas 10,00 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto. Em caso 
de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da 
sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão ou por moti-
vos de força maior, a data e 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 9 de Novembro de 2020, segunda-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 $75 000,00 (setenta e cinco 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 sede do 
Instituto do Desporto na Divisão Financeira e Patrimonial.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 10 de Novem-
bro de 2020, terça-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede 
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do Ins-
tituto do Desporto na data e hora para o acto público do con-
curso acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos 
de força maior, ou em caso de adiamento da data e hora limites 
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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。

二零二零年九月二十四日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,862.00）

第34/ID/2020號公開招標

「體育局管轄路氹區體育設施的供電系統保養維護服務」

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九月十七日的批示，體育局現為二

零二零年十二月十五日至二零二三年六月十四日期間的體育局管

轄路氹區下列體育設施的供電系統保養維護服務，代表判給實

體進行公開招標程序：

體育設施名稱

1 澳門東亞運動會體育館

2 國際射擊中心

3 保齡球中心

4 網球學校

5 竹灣水上活動中心

6 黑沙水上活動中心

7 路環小型賽車場

8 黑沙公園泳池

9 竹灣泳池

2. 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

門元壹仟圓正（$1,000.00）購買招標案卷的複印本一份。投標人

亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

3. 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。

para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou 
por motivos de força maior, a data e 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 24 de Setembro de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 862,00)

Concurso Público n.º 34/ID/2020

«Serviços de manutenção do sistema de abastecimento de 

energia eléctrica das instalações desportivas situadas no Cotai 

afectas ao 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 da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de 
Setembro de 2020, o Instituto do Desporto, vem proceder, em 
representação da entidade adjudicante, à abertura do concurso 
público para os serviços de manutenção do sistema de abaste-
cimento de energia eléctrica das seguintes instalações desporti-
vas situadas no Cotai afectas ao Instituto do Desporto, durante 
o período compreendido entre 15 de Dezembro de 2020 a 14 de 
Junho de 2023:

Designação das instalações desportivas

1 Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau

2 Centro Internacional de Tiro

3 Centro de Bowling

4 Academia de Ténis

5 Centro Náutico de Cheoc-Van

6 Centro Náutico de Hác-Sá

7 Kartódromo de Coloane

8 Piscina do Parque de Hác-Sá

9 Piscina 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. 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 da cópia do processo, me-
diante o pagamento de $1 000,00 (mil) 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.

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.
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4. 講解會將訂於二零二零年十月十二日（星期一）上午十時

正在體育局總部會議室進行。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。

5. 遞交投標書的截止時間為二零二零年十一月四日（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。

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以現金、銀

行本票或銀行支票（以“體育基金”為抬頭人），或以銀行擔保

方式，有關擔保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的

銀行發出並以“體育基金”為抬頭人，繳交澳門元捌萬陸仟圓正

（$86,000.00）作為臨時擔保。 

7. 開標將訂於二零二零年十一月五日（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。

8. 投標書自開標日起計連續九十（90）日內有效。

二零二零年九月二十四日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,897.00）

茲公佈，體育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（體育設施管理範疇）四個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十二月十八

日第五十一期《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，將體育局專業或職務能

力評估對外開考投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳

4. A sessão de esclarecimentos deste concurso público terá 
lugar no dia 12 de Outubro de 2020, segunda-feira, pelas 10,00 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto. Em caso 
de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da 
sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão ou por moti-
vos de força maior, a data e 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 4 de Novembro de 2020, quarta-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 $86 000,00 (oitenta e seis 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 autoriza-
do a exercer actividade na Região Administrativa Especial de 
Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar na sede do 
Instituto do Desporto na Divisão Financeira e Patrimonial.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 5 de Novem-
bro de 2020, quinta-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 acima mencionadas, por motivos de tufão ou por mo-
tivos de força maior, ou em caso de adiamento da data e hora 
limites para a apresentação das propostas, por motivos de tu-
fão ou por motivos de força maior, a data e 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 24 de Setembro de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 897,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na sede do Instituto do 
Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, 
em Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro 
do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 
17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibili-
zada nas páginas electrónicas do Instituto do Desporto (http://
www.sport.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) a 
lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) 
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門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處（查閱時間：週一

至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時

三十分），並上載於體育局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及

行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,337.00）

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及刊登於二零一七年九月

十三日第三十七期第二組《澳門特別行政區公報》澳門大學通告

內澳門大學校董會核准之授權第三款之規定，澳門大學財務管

理委員會於二零二零年七月八日會議決議，通過訂定以下《調整

研究生宿舍2021年暑期住宿費及收費期》：

《調整研究生宿舍2021年暑期住宿費及收費期》

由 至

收費（澳門幣）

雙人房 單人房 套房

2021年6月21日 2021年7月31日 1,794 2,808 6,113

二零二零年七月八日於澳門大學

財務管理委員會：

校長：宋永華教授

副校長：許敬文教授

副校長：馬許願教授

副校長：葛偉教授

副校長：蘇基朗教授

副校長：高薇博士

（是項刊登費用為 $1,779.00）

dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, 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 de instalações desportivas, em regime 
de contrato administrativo de provimento do Instituto do Des-
porto, 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 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019.

Instituto do Desporto, aos 24 de Setembro de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 13 de Se-
tembro de 2017, a Comissão de Gestão Financeira da Univer-
sidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 8 de Julho de 
2020, deliberou efectuar as seguintes «Alterações às taxas e ao 
período de alojamento em Residências de Estudantes de Pós-
-Graduação durante as férias de Verão de 2021»:

«Alterações às taxas e ao período de alojamento em Residên-
cias de Estudantes de Pós-Graduação durante as férias de 

Verão de 2021»

A partir de Até

Taxas (patacas)

Quarto 
duplo 

Quarto 
individual

Suíte

Dia 21 de Ju-
nho de 2021

Dia 31 de Ju-
lho de 2021 1.794 2.808 6.113

Universidade de Macau, aos 8 de Julho de 2020.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)
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CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

(Exame de Admissão n.º 01-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020, torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de arquitecto 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
arquitectura, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de arquitectura 
realizar-se-á nos dias 12 de Dezembro de 2020 (sábado) e 13 de 
Dezembro de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em arquitectura 
e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua. 

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira, entre as 9h00 e as 17h45, e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de inscrição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão, 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua, com apresentação dos documentos ori-
ginais.

建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

通 告

（考試編號：01-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的建築學專業學位的人士取得辦理建築師專業職銜登記

的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員會行使第

13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二零二零年

九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星期六）及

十三日（星期日）舉行建築學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次建築學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成建築

學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）;

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。
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4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法 

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及方案設計兩部份，

共十一小時於兩天進行；

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）方案設計，共八小時：

I. 分析及評估所提供之規劃條件圖所允許的最大許可樓宇

高度及建築面積等數據；

I I. 按規劃條件圖及設計任務書的特定要求，使用工具以手

畫方式把設計方案描繪在所提供的A3圖紙上；

III. 上述設計方案中須包括平面圖、立面圖及剖面圖，另外，

須包括技術資料表及獨立單位說明書等入則所需文件的填寫。

5.2 第二階段——專業面試；

6. 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）方案設計

二零二零年十二月十三日（星期日）上午十時至下午六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

以及可進入第二階段的專業面試。

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 11 horas, e é composta por 2 partes, sendo 
uma de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de 
projecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração do projecto tem uma duração de 8 
horas e compreende:

I. Analisar e avaliar os dados relativos à altura máxima per-
mitida do edifício, à área bruta de construção, etc., nas plantas 
de condições urbanísticas fornecidas;

II. Conforme as exigências específicas constantes das plantas 
de condições urbanísticas e dos documentos relativos às tarefas 
dos trabalhos de concepção, desenhar o projecto de concepção 
à mão em folhas A3 fornecidas;

III. Elaborar o projecto de concepção acima referido, in-
cluindo as plantas, os alçados e os cortes, e preencher os docu-
mentos necessários relativos à entrega dos projectos, nomea-
damente a Ficha Técnica, a Memória Descritiva das Fracções 
Autónomas, etc...

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Prova de elaboração de projecto

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 10h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.
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在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

10. 考試範圍及法例 

10.1 建築學範疇的專業知識；

10.2 第1600號立法性法規——澳門省市區建築總章程；

10.3 第4/80/M號法令——修正一九六三年七月三十一日第

1600號立法條例核准之都市房屋建築總章程第73條e項及第101

條條文；

10.4 第42/80/M號法令——修正一九六三年七月三十一日第

1600號立法條例核准之市區建築總章程第88條條文；

10.5 第3/80/M號訓令——規定在新馬路由議事亭前地至巴

素打爾古街（內港）一段興建新樓宇應設騎樓底；

10.6 第9/83/M號法律——訂定關於消除建築障碍的規則；

10.7 第27/83/ECT號批示——關於文化、體育、酒店及同類

性質設備之建築障碍的消除之指示；

10.8 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10.9 第2/DSSOPT/87號行政指引——有關單一樓梯設置的

要求；

10.10 第6/DSSOP T/88號行政指引——有關設置閣仔的要

求；

10.11 第90/88/M號法令——設立管制專為兒童、青年、老年

人、傷殘人士或一般市民發展社會輔助活動之社會設備的一般

條件；

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na 2.ª etapa.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/ .

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de arquitectura;

10.2 Diploma Legislativo n.º 1600 — Regulamento Geral da 
Construção Urbana;

10.3 Decreto-Lei n.º 4/80/M — Dá nova redacção à alínea e) 
do artigo 73.º e ao artigo 101.º do Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana, aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 
31 de Julho de 1963;

10.4 Decreto-Lei n.º 42/80/M — Dá nova redacção ao artigo 
88.º do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado 
pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 31 de Julho de 1963;

10.5 Portaria n.º 3/80/M — Determina que os novos edifícios 
a construir na Avenida de Almeida Ribeiro, no troço com-
preendido entre o Largo do Leal Senado e a Rua do Visconde 
Paço de Arcos (Porto Interior) devem possuir arcadas;

10.6 Lei n.º 9/83/M - Estabelece normas de supressão de bar-
reiras arquitectónicas;

10.7 Despacho n.º 27/83/ECT — Directivas sobre Supressão 
de Barreiras Arquitectónicas em Instalações Culturais, Des-
portivas, Hoteleiras e Similares;

10.8 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.9 Circular n.º 2/DSSOPT/87 — Situações em que os edifí-
cios da classe M podem ter uma única escada;

10.10 Circular n.º 6/DSSOPT/88 — Pormenorização das dis-
posições regulamentares referentes a Cok Chai;

10.11 Decreto-Lei n.º 90/88/M — Estabelece as condições 
gerais a que ficam sujeitos os equipamentos sociais a licenciar 
pelo Instituto de Acção Social;
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10.12 第19/89/ M號法令——核准燃料產品設施安全章

程——若干撤銷；

10.13 第42/89/M號法令——關於在大廈建築時專為保留停

泊車輛空間之強制性制度及設立一受豁免保留停車場面積建築

商之特別繳款辦法；

10.14 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.15 第233/95/M號訓令——訂定受航空役權約束之澳門

國際機場周邊區域；

10.16 第83/96/M號訓令——核准酒店業及同類行業之新制

度之規章；

10.17 第222/98/M號訓令——核准《駕駛學校及教學規

章》；

10.18 第6/99/M號法律——規範都市房地產之使用；

10.19 第39/99/M號法令——核准《民法典》第三卷 物權；

10.20 經第39/99/ M號法令部份廢止的第25/96/ M號法

律——核准「分層所有權法律制度」；

10.21 經第40/99/ M號法令部份廢止的第16/96/ M號法

令——核准酒店業及同類行業之新制度；

10.22 第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同之法律

制度——若干廢止；

10.23 第449/99/M號訓令——核准《郵箱規章》；

10. 24 經第34/20 0 2號行政法規修改的第38/98 / M號法

令——核准私立補充教學輔助中心之發牌及監察制度——廢止

一九四六年七月二十七日第947號立法性法規；

10.25 經第10/2003號法律修改的第47/98/M號法令——核

准對特定經濟活動發出行政准照之新制度；

10.26 第10/2003號法律——修改訂定《行政條件制度》的十

月二十六日第47/98/M號法令；

10.27 第16/2003號行政法規——修改飲食及飲料場所發牌

程序；

10.28 第26/2004號行政法規——電力分站、變壓站及隔離

分站安全規章；

10.29 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

10.12 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis – Revo-
gações;

10.13 Decreto-Lei n.º 42/89/M — Cria a obrigatoriedade de 
áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 
automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-
buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 
tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento;

10.14 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.15 Portaria n.º 233/95/M — Define a área confinante com 
o Aeroporto Internacional de Macau que fica sujeita a servidão 
aeronáutica;

10.16 Portaria n.º 83/96/M — Aprova o regulamento do novo 
regime da actividade hoteleira e similar;

10.17 Portaria n.º 222/98/M — Aprova o Regulamento das 
Escolas e do Ensino da Condução;

10.18 Lei n.º 6/99/M — Disciplina da utilização de prédios 
urbanos;

10.19 Decreto-Lei n.º 39/99/M — Aprova o Código Civil 
LIVRO III - DIREITO DAS COISAS;

10.20 Decreto-Lei n.º 25/96/M — Aprova o Regime jurídico 
de propriedade horizontal — Revogado parcialmente pelo 
Decreto-Lei n.º 39/99/M;

10.21 Decreto-Lei n.º 16/96/M — Aprova o novo regime de 
actividade hoteleira e similar — Revogado parcialmente pelo 
Decreto-Lei n.º 40/99/M;

10.22 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico 
do contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.23 Portaria n.º 449/99/M — Aprova o Regulamento dos 
Receptáculos Postais;

10.24 Decreto-Lei n.º 38/98/M — Aprova o regime do licen-
ciamento e fiscalização dos centros de apoio pedagógico com-
plementar particulares— Revoga o Diploma Legislativo n.º 947, de 
27 de Julho de 1946, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2002;

10.25 Decreto-Lei n.º 47/98/M — Aprova o novo regime do 
licenciamento administrativo de determinadas actividades eco-
nómicas, alterada pela Lei n.º 10/2003;

10.26 Lei n.º 10/2003 — Alteração ao Decreto-Lei n.º 47/98/M, 
de 26 de Outubro, que estabelece o regime de condicionamen-
to administrativo;

10.27 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.28 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.29 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;
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10.30 第01/DSSOPT/2009號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規劃》；

10.31 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

10.32 第10/2011號法律——經濟房屋法（類型及面積）；

10.33 第187/2012號行政長官批示——修改經十一月二十九

日第449/99/M號訓令核准，並經第330/2005號行政長官批示修

改的《郵箱規章》第六條、第七條、第八條及第九條；

10.34 獨立單位說明書填寫注意事項；

10.35 第10/2013號法律——土地法；

10.36 第11/2013號法律——文化遺產保護法；

10.37 第12/2013號法律——城市規劃法；

10.38 建築、擴建工程計劃編製系列指引；

10.39 公共工程升降機類設備的審批、驗收及營運制度指

引；

10.40 第5/2014號行政法規——城市規劃法施行細則；

10.41 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.42 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10.43 第1/2017號行政法規——評定紀念物、具建築藝術價

值的樓宇和設立一緩衝區；

10.44 第14/2017號法律——分層建築物共同部分的管理法

律制度；

10.45 第84/2017號社會文化司司長批示——核准關於機場

設施及娛樂場吸煙室應遵的最低要求的規範及吸煙室的許可式

樣；

10.46 需進行環境影響評估的工程項目類別清單；

10.47 第39/2018號行政長官批示——重新公佈經第9/2017

號法律修改的第5/2011號法律《預防及控制吸煙制度》全文；

10.48 《防火安全規章》設計指引（2018-1）。

法例的電子文本可到網址http://www.caeu.gov.mo/內瀏覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法例，且

得有另外的文字標註或附有任何註釋。

10.30 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
Lotes;

10.31 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.32 Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica (Tipolo-
gias e áreas);

10.33 Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012 — Al-
tera os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do Regulamento dos Receptá-
culos Postais, aprovado pela Portaria n.º 449/99/M, de 29 de 
Novembro, e alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 330/2005;

10.34 Notas para o Preenchimento da Memória Descritiva 
das Fracções Autónomas;

10.35 Lei n.º 10/2013 — Lei de terras;

10.36 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.37 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico;

10.38 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.39 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e ope-
ração dos equipamentos de elevadores das obras públicas;

10.40 Regulamento Administrativo n.º 5/2014 — Regulamen-
tação da Lei do planeamento urbanístico;

10.41 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.42 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.43 Regulamento Administrativo n.º 1/2017 — Classifica-
ção de monumentos e edifícios de interesse arquitectónico e 
criação de uma zona de protecção;

10.44 Lei n.º 14/2017 — Regime jurídico da administração 
das partes comuns do condomínio;

10.45 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as normas relativas aos requisi-
tos mínimos a que devem obedecer as salas de fumadores das 
instalações aeroportuárias e dos casinos e o Modelo de autori-
zação das salas de fumadores;

10.46 Lista de Tipos de Projectos Sujeitos à Avaliação do Im-
pacto Ambiental;

10.47 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.48 Regulamento de Segurança contra Incêndios (2018-1).

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.
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此外，方案設計知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

12. 典試委員會的組成

主席：建築師 鄭冠偉

正選委員：建築師 區炳堅

     建築師 梁頌衍

     建築師 李龍傑

     建築師 李華歡

候補委員：建築師 陳鍵賜

     建築師 黃中原

     建築師 鍾景元

     建築師 黃必華

     建築師 李鴻生

（考試編號：02-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的土木工程學專業學位的人士取得辦理土木工程師專業

職銜登記的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員

會行使第13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二

零二零年九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星

期六）及十三日（星期日）舉行土木工程學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次土木工程學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成土木

工程學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Arquitecto Cheang Kun Wai.

Vogais efectivos: 

Arquitecto Ao Peng Kin.

Arquitecto Leong Chong In.

Arquitecto Lei Long Kit.

Arquitecto Lei Wa Fun.

Vogais suplentes: 

Arquitecto Chan Kin Tchi.

Arquitecto Wong Chung Yuen.

Arquitecto Chong Keng Un.

Arquitecta Wong Pit Wa.

Arquitecto Lei Hung Sang.

(Exame de Admissão n.º 02-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020, torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros ci-
vis dos titulares do grau académico na área de especialização em 
engenharia civil, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 
2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de engenharia 
civil realizar-se-á nos dias 12 de Dezembro de 2020 (sábado) e 13 
de Dezembro de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo 2 do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
civil e tenham sido admitidos à prestação de provas;
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1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限 

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）；

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。

4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及方案設計兩部份，

共六小時於兩天進行；

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）方案設計，共三小時：

I. 結構及材料力學原理及結構分析；

I I. 建築物的荷載組合及計算，包括結構平面佈局及結構構

件預計截面；

III. 鋼筋混凝土結構構件截面的配筋設計；

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e admitidos à prestação de provas por deliberação 
da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de ins-
crição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos ao 
exame de admissão, deliberados pela Comissão de Estágio e de 
Formação Contínua, com apresentação dos documentos origi-
nais.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de pro-
jecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 3 
horas e compreende:

I. Princípios e conceitos de estrutura e de mecânica de mate-
riais e análise estrutural;

II. Combinação e cálculo dos esforços actuantes nos edi-
fícios, nomeadamente a disposição do plano da estrutura e a 
estimativa das secções dos elementos estruturais;

III. Concepção do betão armado das secções dos elementos 
estruturais;
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IV. 鋼結構構件基本設計；

V. 按鑽探報告的土質狀況及建築物將承受的重力，選擇並

解釋基礎系統之類型、基坑開挖之手段及支護系統。 

5.2 第二階段——專業面試；

6. 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）方案設計

二零二零年十二月十三日（星期日）下午三時至六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

以及可進入第二階段的專業面試。

在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

IV. Concepção básica dos elementos de estrutura de aço;

V. Escolha e justificação do tipo de fundação, do método de 
escavação e de contenção de terras de acordo com as condi-
ções do solo constantes do relatório das sondagens e do estudo 
geotécnico-geológico e do peso do edifício.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Prova de elaboração de projecto

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 15h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.
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10. 考試範圍及法例 

10.1 土木工程學範疇的專業知識；

10.2 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10.3 第34/93/M號法令——通過適用於職業性噪音的法律

制度事宜；

10.4 第48/94/M號法令——核准因違反規範職業性噪音之

法律制度之處罰性制度；

10.5 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.6 第46/96/M號法令——核准澳門供排水規章；

10.7 第47/96/M號法令——核准《地工技術規章》；

10.8 第56/96/M號法令——核准《屋宇結構及橋樑結構之安

全及荷載規章》；

10.9 第60/96/M號法令——核准《鋼筋混凝土及預應力混

凝土結構規章》——若干廢止；

10.10 第63/96/M號法令——核准《水泥標準》——若干廢

止；

10.11 第64/96/M號法令——核准《鋼筋混凝土用熱軋鋼筋

標準》——若干廢止；

10.12 第32/97/M號法令——核准《擋土結構與土方工程規

章》；

10.13 第42/97/M號法令——核准《混凝土標準》；

10.14 第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同之法律

制度——若干廢止；

10.15 第29/2001號行政法規——核准《建築鋼結構規章》；

10.16 第16/2003號行政法規——修改飲食及飲料場所發牌

程序；

10.17 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

10.18 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

10.19 建築、擴建工程計劃編製系列指引；

10.20 第8/2014號法律——預防和控制環境噪音；

10.21 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.22 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia civil;

10.2 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.3 Decreto-Lei n.º 34/93/M — Aprova o regime jurídico 
aplicável ao ruído ocupacional;

10.4 Decreto-Lei n.º 48/94/M — Aprova o regime sanciona-
tório pelo incumprimento das disposições legais que regulam o 
ruído ocupacional;

10.5 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.6 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.7 Decreto-Lei n.º 47/96/M — Aprova o Regulamento de 
Fundações;

10.8 Decreto-Lei n.º 56/96/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança e Acções em Estruturas de Edifícios e Pontes;

10.9 Decreto-Lei n.º 60/96/M — Aprova o Regulamento de 
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado — Revogações;

10.10 Decreto-Lei n.º 63/96/M — Aprova a Norma de Ci-
mentos — Revogações;

10.11 Decreto-Lei n.º 64/96/M — Aprova a Norma de Aços 
para Armaduras Ordinárias — Revogações;

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

10.13 Decreto-Lei n.º 42/97/M — Aprova a norma de betões;

10.14 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico 
do contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Aprova o 
Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.17 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.18 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.19 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.20 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.21 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.22 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;
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10.23 樁基（環保）計劃編製指引；

10.24 建築物玻璃窗設計指引；

10.25 《防火安全規章》設計指引（2018-1）；

10.26 第3/2014號法律——建築業職安卡制度；

10.27 第44/91/M號法令——核准《澳門建築安全與衛生章

程》。

法例的電子文本可到網址http://www.caeu.gov.mo/內瀏覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法例，且

得有另外的文字標註或附有任何註釋。

此外，方案設計知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

12. 典試委員會的組成

主席：土木工程師 陳滿鋒 

正選委員：土木工程師 Joaquim José Cândido de Farinha 

           Lourenço

     土木工程師 李有德

     土木工程師 Julieta da Silva de Jesus Palma

     土木工程師 沈強

候補委員：土木工程師 黃國基

     土木工程師 關穎

     土木工程師 陳浩輝

     土木工程師 余麗霞

     土木工程師 盧偉國

     土木工程師 鄧遠明

10.23 Instruções para Elaboração do Projecto de Fundações 
(Protecção do Ambiente);

10.24 Norma Orientadora das Características Técnicas das 
Janelas de Vidro em Edificações;

10.25 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.26 Lei n.º 3/2014 — Regime do cartão de segurança ocu-
pacional na construção civil;

10.27 Decreto-Lei n.º 44/91/M — Aprova o Regulamento de 
Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau.

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro civil, Chan Mun Fong.

Vogais efectivos: 

Engenheiro civil, Joaquim José Cândido de Farinha Lourenço.

Engenheiro civil, Lei Iao Tak.

Engenheira civil, Julieta da Silva de Jesus Palma.

Engenheiro civil, Shen Qiang.

Vogais suplentes: 

Engenheiro civil, Vong Kock Kei.

Engenheira civil, Kuan Celina Veng.

Engenheiro civil, Chan Hou Fai.

Engenheira civil Yu Lai Ha.

Engenheiro civil Lo Wai Kwok.

Engenheiro civil Tang Un Meng.
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（考試編號：03-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的電機工程學專業學位的人士取得辦理電機工程師專業

職銜登記的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員

會行使第13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二

零二零年九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星

期六）及十三日（星期日）舉行電機工程學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次電機工程學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成電機

工程學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）；

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。

4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

(Exame de Admissão n.º 03-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
electrotécnicos dos titulares do grau académico na área de es-
pecialização em engenharia electrotécnica, definido na alínea 
1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de 
admissão na área de engenharia electrotécnica realizar-se-á 
nos dias 12 de Dezembro de 2020 (sábado) e 13 de Dezembro 
de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
electrotécnica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de ins-
crição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua, com apresentação dos documentos ori-
ginais.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
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交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及方案設計兩部份，

共六小時於兩天進行；

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）方案設計，共三小時：

I. 分析及評估所提供建築物所需之用電量及就該建築物接

駁公共電網而須符合的各項技術要求進行規劃；

I I. 設計相應之供電及配電系統，並針對系統的各主要組成

部分進行深化，以及配置其他日常運作和應急所需之各類系統；

III. 上述設計方案中須包括系統圖、單線圖及計算書，以及

電力計劃書內應具備及入則所需文件的編製。

5.2 第二階段——專業面試；

6. 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）方案設計 

二零二零年十二月十三日（星期日）下午三時至六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

以及可進入第二階段的專業面試。

在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de pro-
jecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 3 
horas e compreende:

I. Analisar e avaliar o consumo de energia eléctrica necessá-
ria para um determinado edifício e planear todos os requisitos 
técnicos necessários para a conexão do referido edifício à rede 
pública;

II. Conceber o sistema de fornecimento e distribuição de 
energia correspondente, e aperfeiçoar os principais componen-
tes do sistema, bem como configurar os vários sistemas neces-
sários para outras operações diárias e de emergência;

III. Elaborar o projecto acima referido, incluindo o diagra-
ma do sistema, o esquema unifilar e os cálculos, bem como os 
documentos necessários para o projecto de electricidade e a 
entrega do projecto.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Prova de elaboração de projecto

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 15h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.
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8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

10. 考試範圍及法例

10.1 電機工程學範疇的專業知識；

10.2 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10 . 3  第19 /8 9 / M號法令——核准燃料產品設施安全章

程——若干撤銷；

10.4 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.5 第26/2002號行政法規——大功率燃氣設備安裝的安

全規章；

10.6 第28/2002號行政法規——容積200立方米以下的單個

液化石油氣容器之儲存設施的安全規章；

10.7 第30/2002號行政法規——核准《建築物中燃氣管路供

氣設施的技術規章》；

10.8 第16/2003號行政法規——修改飲食及飲料場所發牌

程序；

10.9 第11/2009號行政法規——修改《大功率燃氣設備安裝

的安全規章》；

10.10 第12/2009號行政法規——修改《容積200立方米以下

的單個液化石油氣容器之儲存設施的安全規章》；

10.11 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

10.12 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia elec-
trotécnica;

10.2 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.3 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis — Revo-
gações;

10.4 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.5 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.6 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.7 Regulamento Administrativo n.º 30/2002 — Aprova o 
Regulamento Técnico das Instalações de Abastecimento de 
Gás Canalizado em Edifício;

10.8 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.9 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.10 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.12 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;
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10.13 第35/2011號行政法規——電力裝置使用准照的發出

程序；

10.14 建築、擴建工程計劃編製系列指引；

10.15 公共工程升降機類設備的審批、驗收及營運制度指

引；

10.16 第8/2014號法律——預防和控制環境噪音；

10.17 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.18 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10.19 第11/2017號行政法規——核准《低壓燃氣分配網的

技術規章》；

10.20 《防火安全規章》設計指引（2018-1）；

10.21 第26/2004號行政法規——核准電力分站、變壓站及

隔離分站安全規章；

10.22 第20/2014號行政法規——核准《太陽能光伏並網安

全和安裝規章》；

10.23 第11/2005號行政法規——核准《電網接駁分擔費用

規章》；

10.24 澳電技術規範 — NCEM1.62.002、NCEM1.62.003、

N C E M C 14 -10 0、N C E M C 62 - 0 4 0、N C E M C 62 -31 5、

N C E M C 6 2 -316、N C E M C 6 2 -3 21、N C E M C 6 2 -3 2 2、

NCEMC62-323、地面上層客戶變壓房（修正澳電守則第001號）

（2019年1月版）。

法例的電子文本可到網址ht tp://w w w.caeu.gov.mo/內瀏

覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法

例，且得有另外的文字標註或附有任何註釋。

此外，方案設計知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項 

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

10.13 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

10.14 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.15 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e ope-
ração dos equipamentos de elevadores das obras públicas;

10.16 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.17 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.19 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa Pressão;

10.20 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018- 
-01);

10.21 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.22 Regulamento Administrativo n.º 20/2014 — Aprova o 
Regulamento de segurança e instalação das interligações de 
energia solar fotovoltaica;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 11/2005 — Aprova o 
Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de 
Energia Eléctrica;

10.24 Especificação Técnica de CEM — NCEM1.62.002, 
NCEM1.62.003, NCEMC14-100, NCEMC62-040, NCEMC62-315, 
N C E M C 6 2 - 3 1 6 ,  N C E M C 6 2 - 3 2 1 ,  N C E M C 6 2 - 3 2 2 , 
NCEMC62-323, POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO EM 
PISOS SUPERIORES (Aditamento ao Code of Practice CEM 
No. 001) (Janeiro 2019).

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 
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12. 典試委員會的組成

主席：電機工程師 吳永輝

正選委員：電機工程師 梁衛忠

     電機工程師 陳永新

候補委員：電機工程師 高志豪

     電機工程師 容聲明

     電機工程師 黃昭婷

（考試編號：04-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的機電工程學專業學位的人士取得辦理機電工程師專業

職銜登記的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員

會行使第13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二

零二零年九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星

期六）及十三日（星期日）舉行機電工程學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次機電工程學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成機電

工程學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro electrotécnico Arnaldo Lucas Batalha Ung.

Vogais efectivos: 

Engenheiro electrotécnico Leung Wai Chong.

Engenheiro electrotécnico Chan Veng San.

Vogais suplentes: 

Engenheiro electrotécnico Kou Chi Hou.

Engenheiro electrotécnico Young Sing Ming.

Engenheira electrotécnica Wong Chio Teng.

(Exame de Admissão n.º 04-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo  
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020, torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
electromecânicos dos titulares do grau académico na área de 
especialização em engenharia electromecânica, definido na 
alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, o 
exame de admissão na área de engenharia electromecânica 
realizar-se-á nos dias 12 de Dezembro de 2020 (sábado) e 13 de 
Dezembro de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo 2 do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
electromecânica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e admitidos à prestação de provas por deliberação 
da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
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下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）；

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。

4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及案例分析兩部份，

共六小時於兩天進行；

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）案例分析，共三小時：

I. 根據相關案例進行分析，解答有關機電工程專業範疇所涉

及的設計、指導、監察等知識及入則要求。

5.2 第二階段——專業面試；

6 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）案例分析 

二零二零年十二月十三日（星期日）下午三時至六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de ins-
crição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos ao 
exame de admissão, deliberados pela Comissão de Estágio e de 
Formação Contínua, com apresentação dos documentos origi-
nais.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas e compre-
ende:

I. Analisar casos e responder às questões sobre a concepção, 
direcção e fiscalização, bem como os requisitos para a sub-
missão dos projectos da área de especialização em engenharia 
electromecânica.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Análise de casos 

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 15h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.
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專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

方可進入第二階段的專業面試。

在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

10. 考試範圍及法例

10.1 機電工程學範疇的專業知識；

10.2 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10 . 3  第19 /8 9 / M號法令——核准燃料產品設施安全章

程——若干撤銷；

10.4 燃料產品設施安全指引——《樓宇內使用第三類液體

燃料之儲存設施及輸送網》；

10.5 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.6 第26/2002號行政法規——大功率燃氣設備安裝的安

全規章；

10.7 第28/2002號行政法規——容積200立方米以下的單個

液化石油氣容器之儲存設施的安全規章；

10.8 第29/2002號行政法規——核准《液化石油氣儲氣罐儲

存庫的安全規章》；

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia elec-
tromecânica;

10.2 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.3 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis — Revo-
gações;

10.4 Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de 
Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3.ª Categoria para 
Consumo em Imóveis;

10.5 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança contra Incêndios;

10.6 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.7 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.8 Regulamento Administrativo n.º 29/2002 — Regula-
mento de Segurança dos Parques de Garrafas de Gases de Pe-
tróleo Liquefeitos (GPL);
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10.9 第30/2002號行政法規——核准《建築物中燃氣管路供

氣設施的技術規章》；

10.10 第10/2018號行政法規——核准《燃料加注站的修建

及營運規章 》；

10.11 第3/2003號行政法規——訂定燃氣網絡設置工程的圖

則編製、指導和施工以及燃氣器材的安裝和維修的條件；

10.12 第16/2003號行政法規——修改飲食及飲料場所發牌

程序；

10.13 第11/2009號行政法規——修改《大功率燃氣設備安

裝的安全規章》；

10.14 第12/2009號行政法規——修改《容積200立方米以下

的單個液化石油氣容器之儲存設施的安全規章》；

10.15 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

10.16 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

10.17 第35/2011號行政法規——電力裝置使用准照的發出

程序；

10.18 建築、擴建工程計劃編製系列指引；

10.19 私人工程升降機類設備的審批、驗收及營運制度指

引；

10.20 第8/2014號法律——預防和控制環境噪音；

10.21 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.22 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10.23 第11/2017號行政法規——核准《低壓燃氣分配網的

技術規章》；

10.24 第84/2017號社會文化司司長批示——核准關於機場

設施及娛樂場吸煙室應遵的最低要求的規範及吸煙室的許可式

樣；

10.25 《防火安全規章》設計指引（2018-1）；

10.26 第39/2018號行政長官批示——重新公佈經第9/2017

號法律修改的第5/2011號法律《預防及控制吸煙制度》全文；

10.9 Regulamento Administrativo n.º 30/2002 — Aprova o 
Regulamento Técnico das Instalações de Abastecimento de 
Gás Canalizado em Edifício;

10.10 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelhos a gás;

10.12 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.13 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.14 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.16 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.17 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

10.18 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.19 Obras Particulares — Instruções para Apreciação, 
Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Eleva-
dores;

10.20 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e Controlo do Ruído Am-
biental;

10.21 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.22 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa pressão;

10.24 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as Normas Relativas aos Requi-
sitos Mínimos a que Devem Obedecer as Salas de Fumadores 
das Instalações Aeroportuárias e dos Casinos e o Modelo de 
Autorização das Salas de Fumadores;

10.25 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.26 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), Alterada pela Lei n.º 9/2017;
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10.27 第9/83/M號法律——訂定關於消除建築障礙的規則；

10.28 第5/92/M號法令——給予經由三月二十日第19/89/M

號法令核准之燃料產品設施安全規章第一七條f項新條文（儲存

庫總容量）；

10.29 第18/99/M號法令——修改三月二十日第19/89/M號

法令核准之「燃料產品設施安全規章」；

10.30 第26/2004號行政法規——核准電力分站、變壓站及

隔離分站安全規章；

10.31 第01/DSSOPT/2009號行政指引——有關樓宇高度及

地段可建造性之規範；

10.32 第2/2012號行政法規——核准《高壓燃氣傳輸管路技

術規章》；

10.33 第248/2014號行政長官批示——核准《聲學規定》；

10.34 第21/2016號行政法規——核准《燃氣傳輸管路及分

配網中安裝減壓站的技術規章》；

10.35 第14/2017號法律——分層建築物共同部分的管理法

律制度；

10.36 第9/2019號法律——修改第8/2014號法律《預防和控

制環境噪音》。

法例的電子文本可到網址ht tp://w w w.caeu.gov.mo/內瀏

覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法

例，且得有另外的文字標註或附有任何註釋。

此外，案例分析知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項 

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

12. 典試委員會的組成

主席：機電工程師 嚴學明

正選委員：機電工程師 胡詩敏

     機電工程師 方紹龍

10.27 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónica;

10.28 Decreto-Lei n.º 5/92/M — Dá nova redacção à alínea f) 
do artigo 17.º do Regulamento de Segurança das Instalações de 
Produtos Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, 
de 20 de Março, (Capacidade total dos reservatórios);

10.29 Decreto-Lei n.º 18/99/M — Altera o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março;

10.30 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.31 Circular n. º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

10.32 Regulamento Administrativo n.º 2/2012 — Aprova o 
Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte de Gases 
Combustíveis em Alta Pressão;

10.33 Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014 — Apro-
va a Norma sobre Acústica;

10.34 Regulamento Administrativo n.º 21/2016 — Aprova o 
Regulamento técnico dos postos de redução de pressão a insta-
lar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de 
gases combustíveis;

10.35 Lei n.º 14/2017 —Regime jurídico da administração das 
partes comuns do condomínio.

10.36 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental.

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a análise de casos, o candidato pode trazer quais-
quer ferramentas auxiliares de desenho de arquitectura, no-
meadamente réguas de escala, esquadro, compassos e drawing 
boards. Não é permitido o uso de quaisquer produtos electró-
nicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro electromecânico Im Hok Meng.

Vogais efectivos:

Engenheira electromecânica Vu Si Man.

Engenheiro electromecânico Fong Siu Lung.
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候補委員：機電工程師 劉雅康

     機電工程師 高少興

     機電工程師 黃傑勇

     機電工程師 曾豐隆

（考試編號：05-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的機械工程學專業學位的人士取得辦理機械工程師專業

職銜登記的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員

會行使第13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二

零二零年九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星

期六）及十三日（星期日）舉行機械工程學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次機械工程學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成機械

工程學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）；

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

Vogais suplentes: 

Engenheiro electromecânico Lau Nga Hong.

Engenheiro electromecânico Ko Siu Hing.

Engenheiro electromecânico Wong Kit Iong.

Engenheiro electromecânico Chang Fong Long.

(Exame de Admissão n.º 05-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020, torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
mecânicos dos titulares do grau académico na área de especia-
lização em engenharia mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na 
área de engenharia mecânica realizar-se-á nos dias 12 de De-
zembro de 2020 (sábado) e 13 de Dezembro de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
mecânica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de ins-
crição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;
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3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。

4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及案例分析兩部份，

共六小時分兩天進行

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）案例分析，共三小時：

I. 根據相關案例進行分析，解答有關機械工程專業範疇所涉

及的設計知識及入則要求。

5.2 第二階段——專業面試；

6. 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）案例分析 

二零二零年十二月十三日（星期日）下午三時至六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

方可進入第二階段的專業面試。

在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua, com apresentação dos documentos ori-
ginais.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas e compre-
ende:

I. Analisar casos e responder às questões sobre a concepção 
e as exigências na entrega das plantas relacionadas com a área 
de especialização em engenharia mecânica.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Análise de casos 

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 15h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.
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8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

10. 考試範圍及法例

10.1 機械工程學範疇的專業知識；

10.2 第9/83/M號法律——訂定關於消除建築障礙的規則；

10.3 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10 .4  第19 /8 9 / M號法令——核准燃料產品設施安全章

程——若干撤銷；

10.5 第5/92/M號法令——給予經由三月二十日第19/89/M

號法令核准之燃料產品設施安全規章第一七條f項新條文（儲存

庫總容量）；

10.6 燃料產品設施安全指引——《樓宇內使用第三類液體

燃料之儲存設施及輸送網》；

10.7 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.8 第46/96/M號法令——澳門供排水規章；

10.9 第18/99/M號法令——修改三月二十日第19/89/M號法

令核准之「燃料產品設施安全規章」；

10.10 第26/2002號行政法規——大功率燃氣設備安裝的安

全規章；

10.11 第28/2002號行政法規——容積200立方米以下的單

個液化石油氣容器之儲存設施的安全規章；

10.12 第29/2002號行政法規——核准《液化石油氣儲氣罐

儲存庫的安全規章》；

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia mecâ-
nica;

10.2 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónicas;

10.3 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.4 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis — Revo-
gações;

10.5 Decreto-Lei n.º 5/92/M — Dá nova redacção à alínea f) 
do artigo 17.º do Regulamento de Segurança das Instalações de 
Produtos Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, 
de 20 de Março, (Capacidade total dos reservatórios);

10.6 Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de 
Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3.ª Categoria para 
Consumo em Imóveis;

10.7 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.8 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.9 Decreto-Lei n.º 18/99/M — Altera o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março;

10.10 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.12 Regulamento Administrativo n.º 29/2002 — Regula-
mento de Segurança dos Parques de Garrafas de Gases de Pe-
tróleo Liquefeitos (GPL);
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10.13 第30/2002號行政法規——核准《建築物中燃氣管路

供氣設施的技術規章》；

10.14 第01/DSSOPT/2009號行政指引——有關樓宇高度及

地段可建造性之規範；

10.15 第10/2018號行政法規——核准《燃料加注站的修建

及營運規章 》；

10.16 第3/2003號行政法規——訂定燃氣網絡設置工程的圖

則編製、指導和施工以及燃氣器材的安裝和維修的條件；

10.17 第16/2003號行政法規——修改飲食及飲料場所發牌

程序；

10.18 第11/2009號行政法規——修改《大功率燃氣設備安

裝的安全規章》；

10.19 第12/2009號行政法規——修改《容積200立方米以下

的單個液化石油氣容器之儲存設施的安全規章》；

10.20 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

10.21 公共工程升降機類設備的審批、驗收及營運制度指

引；

10.22 私人工程升降機類設備審批、驗收及營運制度指引；

10.23 第2/2012號行政法規——核准《高壓燃氣傳輸管路技

術規章》；

10.24 第8/2014號法律——預防和控制環境噪音；

10.25 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.26 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10.27 第21/2016號行政法規——核准《燃氣傳輸管路及分

配網中安裝減壓站的技術規章》；

10.28 第11/2017號行政法規——核准《低壓燃氣分配網的

技術規章》；

10.29 第84/2017號社會文化司司長批示——核准關於機場

設施及娛樂場吸煙室應遵的最低要求的規範及吸煙室的許可式

樣；

10.13 Regulamento Administrativo n.º 30/2002 — Aprova 
o Regulamento Técnico das Instalações de Abastecimento de 
Gás Canalizado em Edifício;

10.14 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelhos a gás;

10.17 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.19 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.20 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.21 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e ope-
ração dos equipamentos de elevadores das obras públicas;

10.22 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 
Operação dos Equipamentos de Elevadores das obras Particu-
lares;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 2/2012 — Aprova o 
Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte de Gases 
Combustíveis em Alta Pressão;

10.24 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.25 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

10.26 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.27 Regulamento Administrativo n.º 21/2016 — Aprova o 
Regulamento técnico dos postos de redução de pressão a insta-
lar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de 
gases combustíveis;

10.28 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento Técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa pressão;

10.29 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as Normas relativas aos requisi-
tos mínimos a que devem obedecer as salas de fumadores das 
instalações aeroportuárias e dos casinos e o Modelo de autori-
zação das salas de fumadores;
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10.30 《防火安全規章》設計指引（2018-1）；

10.31 第39/2018號行政長官批示——重新公佈經第9/2017

號法律修改的第5/2011號法律《預防及控制吸煙制度》全文；

10.32 第9/2019號法律——修改第8/2014號法律《預防和控

制環境噪音》；

10.33 第96/2020號行政長官批示——核准《聲學規定》；

10.34 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

10.35 建築、擴建工程計劃編製系列指引（機電類範疇）；

10. 36 建築、擴建工程計劃編製系列指引（燃氣 /燃料範

疇）；

10.37 社會服務設施更改工程入則手續與技術指引；

10.38 持續教育機構、補習社——執照申請與更改工程入則

手續及技術指引；

10.39 大型遊樂設施審批及驗收制度指引；

10.40 澳門特區無障礙通用設計建築指引。

法例的電子文本可到網址ht tp://w w w.caeu.gov.mo/內瀏

覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法

例，且得有另外的文字標註或附有任何註釋。

此外，案例分析知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項 

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

12. 典試委員會的組成

主席：機械工程師 梁華熙

正選委員：機械工程師 林俊生

     機械工程師 鄺耀華

10.30 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018- 
-01);

10.31 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.32 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.33 Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2020 — Apro-
va a Norma sobre Acústica;

10.34 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.35 Conjunto de Instruções para Elaboração de Projectos 
de Obras de Construção e de Ampliação (Área de Engenharia 
Electromecânica);

10.36 Conjunto de Instruções para Elaboração de Projectos 
de Obras de Construção e de Ampliação (Área de Gases Com-
bustíveis ou de Combustíveis);

10.37 Instalações de Serviço Social — Obras de Modificação 
Trâmites para Apresentação de Projecto;

10.38 Instituições de educação contínua, salas de explicações 
- Pedido de alvará e obra de modificação trâmites para apre-
sentação do projecto e instruções técnicas;

10.39 Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das 
Instalações de Entretimento de Grande Dimensão;

10.40 Normas arquitectónicas para a concepção de design 
universal e livre de barreiras na RAEM.

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a análise de casos, o candidato pode trazer quais-
quer ferramentas auxiliares de desenho de arquitectura, no-
meadamente réguas de escala, esquadro, compassos e drawing 
boards. Não é permitido o uso de quaisquer produtos electró-
nicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro mecânico Leong Wa Hei.

Vogais efectivos:

Engenheiro mecânico Lam Chon Sang.

Engenheiro mecânico Kuong Io Wa.
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候補委員：機械工程師 麥鴻珍

     機械工程師 譚立武

     機械工程師 葉志偉

     機械工程師 Carlos Manuel Cândido Costa

（考試編號：06-CAEU-2020）

茲公佈，為使具有第1/2015號法律第二條第一款（一）項及

第二款的景觀建築學專業學位的人士取得辦理景觀建築師專業

職銜登記的資格，建築、工程及城市規劃專業委員會之登記委員

會行使第13/2015號行政法規第十一條所賦予的職權，並按照二

零二零年九月十八日的決議，將於二零二零年十二月十二日（星

期六）及十三日（星期日）舉行景觀建築學範疇之認可考試。

1. 參加認可考試的條件

凡於報名期限屆滿當日，符合以下任一條件的人士，均可報

考本次景觀建築學範疇之認可考試。

1.1 按照第12/2015號行政法規第二章的規定，已完成景觀

建築學專業實習且獲得錄取考試資格的私營部門實習員；

1.2 按照第1/2015號法律第十二條的規定，經實習及持續進

修委員會決議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格之公共行政

工作人員。

2. 報名的方式及期限

2.1 為參加本次認可考試，須以紙張方式提交經投考人簽署

的報名表，並由投考人或他人（無須提交授權書）在報名期限內

的辦公時間（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）親身到澳門馬交石炮台馬路33號地

下土地工務運輸局接待暨一般文書處理科遞交（報名表可透過

網頁http://www.caeu.gov.mo/下載）;

2.2 截止報名的期限為二零二零年十月三十日。

3. 投考人遞交報名表時必須附同的文件

3.1 私營部門之實習員，須附同經實習及持續進修委員會決

議獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並出示其正本；

Vogais suplentes:

Engenheiro mecânico Mak Hung Chan.

Engenheiro mecânico Tam Lap Mou.

Engenheiro mecânico Ip Chi Wai.

Engenheiro mecânico Carlos Manuel Cândido Costa.

(Exame de Admissão n.º 06-CAEU-2020)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 18 de Setembro de 2020, torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de arquitecto 
paisagista dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em arquitectura paisagista, definido na alínea 1) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na 
área de arquitectura paisagista realizar-se-á nos dias 12 de De-
zembro de 2020 (sábado) e 13 de Dezembro de 2020 (domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em arquitectura 
paisagista e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do artigo 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua. 

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candida-
to, a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira, entre as 9h00 e as 17h45, e sexta-
-feira entre as 9h00 e as 17h30), na Secção de Atendimento e 
Expediente Geral da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
em Macau. As fichas de inscrição podem ser obtidas na página 
electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O prazo para inscrição é até 30 de Outubro de 2020.

3. Documentos necessários na apresentação da ficha de ins-
crição

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão, 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua, 
com apresentação dos documentos originais;
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3.2 公共行政工作人員，須附同經實習及持續進修委員會決

議豁免實習，並獲得錄取認可考試資格的證明文件的影印本，並

出示其正本。

4. 報名費用

根據第12/2015號行政法規第二十一條第一款第（二）項的

規定，報名費用為澳門元300圓正，投考人需於遞交報名表時繳

交報名費用；報名費用一經繳交，在任何情況下均不獲退還。

5. 考試方法

5.1 第一階段——筆試，分為專業知識及方案設計兩部份，

共九小時分兩天進行；

a）專業知識，共三小時，考試範圍詳見本開考通告第10點的

內容；

b）方案設計，共六小時：

I. 根據工作任務書，設計一個景觀規劃圖；

II. 上述設計方案中須包括平面圖、立面圖及剖面圖，另外，

須包括設計說明及植栽表。

5.2 第二階段——專業面試；

6. 考試日期及地點

6.1 第一階段——筆試的考試時間表如下；

a）專業知識

二零二零年十二月十二日（星期六）上午九時三十分至十二時

三十分。

b）方案設計

二零二零年十二月十三日（星期日）中午十二時至下午六時。

6.2 考試地點將會在稍後作出公佈；

6.3 第二階段——專業面試：

專業面試範圍涉及與所從事職業有關的內容，並可包括實際

個案的解決方法。

專業面試的考試日期及考試地點將會在公佈筆試的結果的

名單後作出公佈。

7. 評分制度

在各項考試方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在第一階段的筆試得分等於或高於50分者即為通過筆試，

以及可進入第二階段的專業面試。

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua, com apresentação dos documentos ori-
ginais.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 9 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de pro-
jecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 6 
horas e compreende:

I. Conceber um projecto paisagístico conforme o livro de 
atribuição de trabalhos;

II. O projecto acima referido deve englobar plantas, alçados 
e cortes, assim como memória descritiva do projecto e mapa de 
plantação.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional;

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

12 de Dezembro de 2020 (sábado), das 9h30 às 12h30.

b) Prova de elaboração de projecto

13 de Dezembro de 2020 (domingo), das 12h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na prova escrita e são admiti-
dos à entrevista profissional da 2.ª etapa.
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在第二階段的專業面試得分等於或高於50分者即為通過專

業面試。

8. 通過認可考試

在同一次考試中通過筆試及專業面試者，視為通過認可考

試。

9. 公佈名單

投考人的名單將上載於建築、工程及城市規劃專業委員會網

頁http://www.caeu.gov.mo/。

關於各階段考試方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃

專業委員會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

筆試、專業面試的結果和認可考試的最後結果將公佈於《澳

門特別行政區公報》，並上載於建築、工程及城市規劃專業委員

會網頁http://www.caeu.gov.mo/。

10. 考試範圍及法例

10.1 景觀建築學範疇的專業知識；

10.2 第1600號立法性法規——澳門省市區建築總章程；

10.3 第42/80/M號法令——修正一九六三年七月三十一日第

1600號立法條例核准之市區建築總章程第88條條文；

10.4 第9/83/M號法律——訂定關於消除建築障碍的規則；

10.5 第27/83/ECT號批示——關於文化、體育、酒店及同類

性質設備之建築障碍的消除之指示；

10.6 第79/85/M號法令——都市建築總章程；

10.7 第90/88/M號法令——設立管制專為兒童、青年、老年

人、傷殘人士或一般市民發展社會輔助活動之社會設備的一般

條件；

10.8 第24/95/M號法令——核准防火安全規章；

10.9 第39/99/M號法令——核准《民法典》第三卷 物權；

10.10 第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同之法律

制度——若干廢止；

10.11 第449/99/M號訓令——核准《郵箱規章》；

10.12 第10/2003號法律——修改訂定《行政條件制度》的十

月二十六日第47/98/M號法令；

10.13 第24/2009號行政法規——修改《都市建築總章程》；

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na 2.ª etapa.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de arquitectura pai-
sagista;

10.2 Diploma Legislativo n.º 1600 — Regulamento Geral da 
Construção Urbana;

10.3 Decreto-Lei n.º 42/80/M — Dá nova redacção ao artigo 
88.º do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado 
pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 31 de Julho de 1963;

10.4 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónicas;

10.5 Despacho n.º 27/83/ECT — Directivas sobre Supressão 
de Barreiras Arquitectónicas em Instalações Culturais, Des-
portivas, Hoteleiras e Similares;

10.6 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.7 Decreto-Lei n.º 90/88/M — Estabelece as condições 
gerais a que ficam sujeitos os equipamentos sociais a licenciar 
pelo Instituto de Acção Social;

10.8 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.9 Decreto-Lei n.º 39/99/M — Aprova o Código Civil LI-
VRO III — DIREITO DAS COISAS;

10.10 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico 
do contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.11 Portaria n.º 449/99/M — Aprova o Regulamento dos 
Receptáculos Postais;

10.12 Lei n.º 10/2003 — Alteração ao Decreto-Lei n.º 47/98/M, 
de 26 de Outubro, que estabelece o regime de condicionamen-
to administrativo;

10.13 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;
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10.14 第01/DSSOPT/2009號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規劃》；

10.15 建築、擴建工程計劃審批準則及行政程序指引；

10.16 第187/2012號行政長官批示——修改經十一月二十九

日第449/99/M號訓令核准，並經第330/2005號行政長官批示修

改的《郵箱規章》第六條、第七條、第八條及第九條；

10.17 獨立單位說明書填寫注意事項；

10.18 第10/2013號法律——土地法；

10.19 第11/2013號法律——文化遺產保護法；

10.20 第12/2013號法律——城市規劃法；

10.21 建築、擴建工程計劃編製系列指引；

10.22 第5/2014號行政法規——城市規劃法施行細則；

10.23 第1/2015號法律——都市建築及城市規劃範疇的資格

制度；

10.24 第12/2015號行政法規——都市建築及城市規劃範疇

的資格制度的施行細則；

10.25 第1/2017號行政法規——評定紀念物、具建築藝術價

值的樓宇和設立一緩衝區；

10.26 需進行環境影響評估的工程項目類別清單；

10.27 第39/2018號行政長官批示——重新公佈經第9/2017

號法律修改的第5/2011號法律《預防及控制吸煙制度》全文；

10.28 《防火安全規章》設計指引（2018-1）；

10.29 受工程影響樹木移植指引；

10.30 受工程影響樹木保護指引；

10.31 綠化帶基本種植及灌溉要求指引；

10.32 澳門古樹名木養護指引。

法例的電子文本可到網址http://www.caeu.gov.mo/內瀏覽。

筆試及專業面試時，投考人均可查閱考試範圍內所指的法例，且

得有另外的文字標註或附有任何註釋。

此外，方案設計知識筆試中，投考人可帶備任何輔助的設計

10.14 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
Lotes;

10.15 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.16 Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012 — Altera 
os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do Regulamento dos Receptáculos Pos-
tais, aprovado pela Portaria n.º 449/99/M, de 29 de Novembro, e 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005;

10.17 Notas para o Preenchimento da Memória Descritiva 
das Fracções Autónomas;

10.18 Lei n.º 10/2013 — Lei de terras;

10.19 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.20 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico;

10.21 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.22 Regulamento Administrativo n.º 5/2014 — Regulamen-
tação da Lei do planeamento urbanístico;

10.23 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 1/2017 — Classifica-
ção de monumentos e edifícios de interesse arquitectónico e 
criação de uma zona de protecção;

10.26 Lista de Tipos de Projectos Sujeitos à Avaliação do 
Impacto Ambiental;

10.27 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.28 Regulamento de Segurança contra Incêndios (2018-1);

10.29 Orientações para o Transplante de Árvores Prejudica-
das pelas Obras;

10.30 Orientações para a Protecção de Árvores Prejudicadas 
pelas Obras;

10.31 Orientações sobre os Requisitos Básicos para a Planta-
ção e Irrigação nas Faixas Verdes;

10.32 Orientações para a Manutenção e Protecção de Árvo-
res Antigas e de Reconhecido Valor de Macau.

Para a legislação em texto electrónico, aceda à página http://
www.caeu.gov.mo/.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
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繪圖工具，尤其是比例尺、三角尺，圓規和圖板等；而考試期間除

計數機外，任何電子產品均一律禁止使用。

11. 注意事項

投考人提供的資料僅作考試之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。 

12. 典試委員會的組成

主席：建築師 鍾景元

正選委員：景觀建築師 趙慧明

     景觀建築師 鄧淑妍

候補委員：建築師 梁頌衍

     建築師 黃必華

二零二零年九月二十三日於建築、工程及城市規劃專業委員

會

登記委員會協調員 姚偉彬

（是項刊登費用為 $70,698.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

（第001/DSAMA/2020號公開招標）

茲特公告，刊登於二零二零年九月十六日第三十八期《澳門

特別行政區公報》第二組的“供應及安裝氹仔客運碼頭照明智

能控制系統”之公開招標，招標實體已按照招標方案第六條的規

定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門特別行政區

萬里長城海事及水務局行政及財政廳會計中心查閱，有關資料

亦可透過海事及水務局網頁（http://w w w.mar ine.gov.mo）下

載。

二零二零年九月二十三日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,258.00）

esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Arquitecto Chong Keng Un.

Vogais efectivos: 

Arquitecta paisagista Chio Wai Meng.

Arquitecta paisagista Tang Sok In.

Vogais suplentes: 

Arquitecto Leong Chong In.

Arquitecta Wong Pit Wa.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 23 
de Setembro de 2020.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Custo desta publicação $ 70 698,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 001/DSAMA/2020)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «For-
necimento e instalação do sistema de controlo inteligente de 
iluminação no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 38, II Série, de 16 de Setembro de 2020, 
foram prestados esclarecimentos, pela entidade que realiza o 
concurso, nos termos do ponto 6 do programa do concurso, e 
juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário no Núcleo de Contabilidade do 
Departamento de Administração e Finanças da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, e também se encontram disponí-
veis na página electrónica da Direcção dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Wan Wai Si requerido o subsídio 
por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias a 
que tem direito, por falecimento da sua mãe Chan Iok In, que 
foi auxiliar, 3.º escalão, contratada em regime de contrato 
administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de 
trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 22 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 952,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

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 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 
2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção de Serviços, 
sito no Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de conheci-
mentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de informática, em regime de contra-
to administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se 
nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 22 de Ja-
neiro de 2020.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
24 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

三十日告示

茲公佈，海事及水務局行政任用合同第三職階勤雜人員陳

玉燕之女兒温慧詩申請其已故母親之死亡津貼、喪葬津貼及其

他金錢補償。如有人士認為具權利領取上述津貼及金錢補償，應

由本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向

本局申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申

請人之要求將被接納。

二零二零年九月二十二日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $952.00）

郵 電 局

公 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的高級技術員職

程第一職階首席高級技術員（資訊範疇）一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零二零年一月二十二日第

四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管

理制度的專業或職務能力評估開考通告，現根據經第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，將郵電局專業或職務能力

評估開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門議

事亭前地郵電局總部大樓二樓（查閱時間：週一至週四，上午九

時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時

至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於本局網頁

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

gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,541.00）
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程」

公開招標

1. 招標實體：澳門特別行政區。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：路氹城蓮花路。

4. 承攬工程目的：重整排水系統及建造新泵站。

5. 最長施工期：

5.1 總施工期：420（四百二十）工作天；

5.2 工程節點1：完成泵站樁基礎及支護樁最長施工期為120

（一百二十）工作天；

 5.3 工程節點2：完成泵站地庫開挖、地庫層至天面層樓板

最長施工期為130（一百三十）工作天。

 （由競投者訂定：須參照招標方案前序第7條及第8條之說

明）

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：除單價表中第D2.3項土方工作及基坑支護工

程以總額承攬外，本承攬工程以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$1,700,000.00（澳門幣壹佰柒拾萬元整），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 「安全項目投入計劃」的費用：本承攬工程的判給金額

的1%。

12. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção da nova estação elevatória e 

reformulação da rede de drenagem na Estrada Flor de Lotus, Cotai»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrati-
va Especial de Macau (RAEM).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Estrada Flor de Lotus, Cotai.

4. Objecto da empreitada: construção da nova estação eleva-
tória e reformulação da rede de drenagem. 

5. Prazo máximo de execução: 

5.1 Prazo global de execução: 420 (quatrocentos e vinte) dias 
de trabalho;

5.2 Primeira (1.ª) meta obrigatória de execução: o prazo máxi-
mo para conclusão de fundações por estacas e contenção em esta-
cas da estação elevatória: 120 (cento e vinte) dias de trabalho;

5.3 Segunda (2.ª) meta obrigatória de execução: o prazo má-
ximo para conclusão de escavação da cave, da cave até à laje 
de cobertura da estação elevatória: 130 (cento e trinta) dias de 
trabalho.

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 7 e 8 
do preâmbulo do programa do concurso).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços, 
com excepção das obras de terra e entivação previstas no item 
D2.3 da lista de preços unitários que serão por preço global.  

8. Caução provisória: $1 700 000,00 (um milhão e setecentas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Custo do «Plano de incentivos a projectos de segurança»: 
1% do valor da adjudicação da empreitada.

12. Condições de admissão:

São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou 
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é con-
dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 
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任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

13. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

14. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零二零年十月二十八日（星期三）下午五

時正。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於截

止遞交投標書日及時間停止辦公，投標書截止遞交日將順延至

緊接之首個工作日相同時間。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零二零年十月二十九日（星期四）上午九時

三十分。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於公

開開標日及時間停止辦公，公開開標日將順延至緊接之首個工作

日相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

16. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$1,000.00（澳門幣一仟元整）。

17. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%

——施工期30%

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades 
e as suas representações são consideradas como sendo uma 
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, 
por si ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, de-
vem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário 
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 
associação.

13. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 28 de Outubro de 2020, quarta-feira, 
até às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora limites para 
apresentação de propostas por motivos de força maior ou qual-
quer outro facto impeditivo, a data limite para apresentação 
das propostas será transferida para o primeiro dia útil seguinte, 
à mesma hora.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 29 de Outubro de 2020, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora fixados para 
a realização do acto público de abertura das propostas por mo-
tivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a data 
para realização do acto público de abertura das propostas será 
transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.

16. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 
formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $1 000,00 (mil patacas).

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivas pro-
porções:

— Preço da obra: 50%;

— Prazo de execução: 30%;
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——施工經驗及質量20%

判給標準：

本工程將判予總得分最高的競投者，倘出現最高總得分相

同的標書時，本工程將判予造價較低的競投者。

18. 附加的說明文件：

由二零二零年十月十九日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

二零二零年九月二十四日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $5,912.00）

通 告

茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的輕型

車輛司機職程第一職階輕型車輛司機三個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經二零二零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，建設發展辦公室定於二零二

零年十月十三日為參加專業或職務能力評估對外開考的准考人

舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試地點為澳門羅理基博士大

馬路南光大廈十樓建設發展辦公室。

參加甄選面試准考人的考試地點、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，已張貼於澳門羅理基

博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內（查閱時間：週一至

週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週

五上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），並

上載於本辦公室網頁（http://www.gdi.gov.mo/）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $1,575.00）

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

Critério de adjudicação: 

A adjudicação será efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e no caso de haver empate na pontuação to-
tal mais elevada, a adjudicação será efectuada ao concorrente 
com a proposta de preço mais baixo. 

18. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 19  de Outubro de 2020, inclusive, e até à 
data limite para a entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
24 de Setembro de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 912,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de três lugares vagos de motorista de ligeiros, 1.º esca-
lão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato 
administrativo de provimento, no Gabinete para o Desenvol-
vimento de Infra-estruturas, e dos que vierem a verificar-se 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, a entrevista 
de selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar no dia 13 
de Outubro de 2020, no Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, 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 encontram-se afixadas no Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau, 
podendo ser consultadas no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 
14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 
às 17,30 horas), e disponibilizadas nas páginas electrónicas des-
te Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) e da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.
mo/).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
24 de Setembro de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)
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環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零二零年八月二十六日第三十五期

《澳門特別行政區公報》第二組的“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，招標實體已按照招標方案第

2.2點的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附

於投標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環境保護局查

閱。

二零二零年九月二十一日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $986.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

茲公佈，為填補能源業發展辦公室以行政任用合同制度任用

的高級技術員職程第一職階二等高級技術員（電機工程範疇）一

個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦出現的職缺，經二零

二零年三月二十五日第十三期《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，現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規

定，將能源業發展辦公室專業或職務能力評估對外開考的投考

人知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門新口岸宋玉生廣場398

號中航大廈7樓接待處的告示欄（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

上載於本辦網頁（http://www.gdse.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於能源業發展辦公室

 主任 許志樑

（是項刊登費用為 $1,496.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de serviços 
de «Gestão e Manutenção das Zonas Ecológicas I e II no 
Cotai», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 35, II Série, de 26 de Agosto de 2020, a 
entidade que realiza o processo do concurso já prestou escla-
recimentos nos termos do ponto 2.2 do programa do concurso, 
assim como esclarecimentos complementares correspondentes 
à necessidade real, integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 21 de 
Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 986,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

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», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no qua-
dro de avisos do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector 
Energético (GDSE), sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, podendo ser con-
sultada no local indicado, dentro do horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 
horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), 
e disponibilizada nas páginas electrónicas do GDSE (http://
www.gdse.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (https://www.safp.gov.mo/), a lista classi-
ficativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candi-
datos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de en-
genharia electrotécnica, em regime de contrato administrativo 
de provimento, do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector 
Energético, 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 13, II Série, de 25 de Março de 2020.

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos    
24 de Setembro de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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