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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Avisos

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de electrónica e 
de comunicação, do quadro do pessoal dos Serviços de Polícia 
Unitários, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 17, II Série, de 22 de Abril de 2020, a entrevista de selecção, 
com a duração de 15 minutos, terá lugar em 5 de Janeiro de 
2021, a partir das 10,00 horas e será realizada no Departamento 
de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Plaza, 
7.º andar A-C, 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 são afixadas no quadro de anúncios do Depar-
tamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Uni-
tários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício 
China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 
horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 
e 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas destes Ser-
viços (http://www.spu.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/).

Serviços de Polícia Unitários, aos 30 de Novembro de 2020. 

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de intérprete-tradutor, nas línguas chinesa e inglesa, 
do quadro do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 
Série, de 22 de Abril de 2020, a prova de conhecimentos (prova 
oral), com a duração de 30 minutos, terá lugar nos dias 28 e 29 
de Dezembro de 2020, nos Serviços de Polícia Unitários, sitos 
na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Plaza, 
16.º andar, Macau.

警 察 總 局

通 告

茲公佈，為填補警察總局人員編制內高級技術員職程第一職

階二等高級技術員（電子及通訊範疇）一個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前本局出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日

第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統

一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零二一

年一月五日上午十時開始為參加專業或職務能力評估開考的准

考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門南灣大馬

路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資

料以及與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門南灣大

馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳。

准考人可於辦公時間（週一至週四，上午九時至下午一時、下午

二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午

二時三十分至五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁

（http://w w w.spu.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.

safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年十一月三十日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,654.00）

茲公佈，為填補警察總局人員編制內翻譯員職程第一職階二

等翻譯員（中英文）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局

出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日第十七期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專

業或職務能力評估開考通告，本局定於二零二零年十二月二十八

日及二十九日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知

識考試（口試），時間為三十分鐘，考試地點為澳門南灣大馬路

730至804號中華廣場十六樓警察總局。

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



N.º 50 — 9-12-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17935

參加知識考試（口試）的准考人的地點、日期及時間安排等

詳細資料以及與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門南

灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理

廳。准考人可於辦公時間（週一至週四，上午九時至下午一時、

下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時、

下午二時三十分至五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

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

safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年十一月三十日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,541.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

通 告

為晉升法院首席書記員而設的培訓課程

入學試開考通告

按照終審法院院長二零二零年十二月三日之批示，並根據經

第14/2009號法律修改的第7/2004號法律、第30/2004號行政法

規、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規以及現

行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，現公佈以限制性開考

方式，錄取十七名法院司法文員，以參加法院首席書記員晉升培

訓課程。

1.0. 報考期限及有效期

開考報名表應自本通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日

緊接的首個工作日起計十天內遞交。

本次開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2.0. 報考條件

2.1. 報考人

凡符合根據第7/2004號法律第十三條第二款的法院司法文

員，均可報考。

2.2. 應遞交的文件

（1）有效的身份證明文件副本；

（2）學歷證明文件副本；

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da prova de 
conhecimentos (prova oral), bem como outras informações de 
interesse dos candidatos são afixadas no quadro de anúncios do 
Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia 
Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício 
China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 
horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 
17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas destes Serviços 
(http://www.spu.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Serviços de Polícia Unitários, aos 30 de Novembro de 2020. 

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Aviso

Aviso do concurso para admissão ao curso 

de formação para acesso à categoria 

de escrivão judicial principal

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Presidente do Tribunal de Última Instância, de 3 de 
Dezembro de 2020, se acha aberto o concurso condicionado 
para a selecção de dezassete oficiais de justiça judicial para 
admissão ao curso de formação para acesso à categoria de escri-
vão judicial principal, nos termos da Lei n.º 7/2004, alterada pela 
Lei n.º 14/2009, dos Regulamentos Administrativos n.º 30/2004 e 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
e ainda nos termos definidos no «Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau», em vigor:

1.0. Prazo e validade

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

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

2.0. Condições de candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os oficiais de justiça judicial que reúnam 
as condições estipuladas no n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2004.

2.2. Documentação a apresentar:

(1) Cópia do documento de identificação válido;

(2) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;
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（3）第264/2017號行政長官批示核准的開考履歷表（格式

四）；

（4）職業補充培訓的證明文件副本；

（5）有關部門發出的個人資料紀錄，其內須載明曾擔任職

務、現處職程及職級、聯繫性質、職級年資、公職年資、參加開考

所需的工作評核、職業培訓。

如在報名表格上明確聲明上述（1）、（2）、（4）及（5）項文

件已存入個人檔案內，則免除遞交該等文件。

3.0. 報名方式及地點

報考人須填寫第264/2017號行政長官批示核准的開考報名

表（格式三），在指定期限及辦公時間內遞交到澳門四月二十五

日前地終審法院院長辦公室人力資源處。

4.0. 職務內容

法院首席書記員主要從事第7/2004號法律第八條所指的工

作。

5.0. 薪俸

法院首席書記員第一職階之薪俸點為第7/2004號法律附件

之薪俸表之表一“法院司法文員職程”之第三職等所載的465

點。

6.0. 甄選辦法

晉升法院首席書記員職級，須通過專設的培訓課程，其大綱

載於二零二零年十一月二十五日第四十八期《澳門特別行政區公

報》第二組內。

6.1. 進入培訓課程的甄選

甄選參加課程是透過知識筆試為之，成績將採取0至20分的

評分制，得分低於10分的應考人即被淘汰。

6.1.1. 知識筆試範圍將包括以下內容：

（1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》及其附件；

（2）第1/1999號法律《回歸法》；

（3）經第265/2004號行政長官批示及第4/2019號法律重新

公佈的第9/1999號法律《司法組織綱要法》；

（4）第4/2019號法律及第9/2020號法律修改的第10/1999號

法律《司法官通則》；

(3) Nota curricular para concurso (modelo 4), aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017;

(4) Cópias dos documentos comprovativos das formações 
profissionais complementares;

(5) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública, as avaliações do 
desempenho relevantes para a apresentação a concurso e as 
formações profissionais.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas (1), (2), 
(4) e (5) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo 
processo individual.

3.0. Forma de admissão e local

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição em con-
curso (modelo 3), aprovada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 264/2017, devendo a mesma ser entregue até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente, à Divisão 
de Recursos Humanos do Gabinete do Presidente do Tribunal 
de Última Instância, sita na Praceta 25 de Abril, Macau.

4.0. Conteúdo funcional

Compete ao escrivão judicial principal, nomeadamente, assegu-
rar os trabalhos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 7/2004.

5.0. Vencimento

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

6.0. Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão judicial principal depende 
de aproveitamento em curso de formação, cujo programa consta 
do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 48, II Série, de 25 de Novembro de 2020.

6.1. Selecção para o curso de formação:

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

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

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

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

(3) Lei n.º 9/1999 «Lei de Bases da Organização Judiciária», 
republicada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 265/2004 
e pela Lei n.º 4/2019;

(4) Lei n.º 10/1999 «Estatuto dos Magistrados», alterada pelas 
Leis n.º 4/2019 e n.º 9/2020;
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（5）第35/20 0 4號行政法規《初級法院法庭的設立及轉

換》；

（6）經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律《司法輔助

人員通則》；

（7）經第37/2020號行政法規修改的第30/2004號行政法規

《司法輔助人員的聘任、甄選及培訓》；

（8）經第39/2011號行政法規重新公佈的第19/2000號行政

法規《終審法院院長辦公室組織和運作》；

（9）經九月二十七日第48/99/M號法令及第13/2017號法律

修改的八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；

（10）經第9/1999號法律、第9/2004號法律及第4/2019號法

律修改的十月八日第55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；

（11）經第3/2006號法律及第11/2009號法律部份廢止，第

6/2001號法律、第3/2006號法律、第6/2008號法律、第2/2016號

法律及第8/2017號法律修改的十一月十四日第58/95/M號法令核

准的《刑法典》；

（12）經第354/2013號行政長官批示重新公佈及第4/2019

號法律修改的九月二日第48/96/M號法令核准的《刑事訴訟法

典》；

（13）經十二月十三日第110/99/M號法令部份廢止的十月

十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

（14）經第19/2019號法律部份廢止，第4/2019號法律修改的

十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法典》；

（15）經第7/2008號法律及第4/2019號法律修改的第9/2003

號法律《勞動訴訟法典》；

（16）經第9/1999號法律及第4/20 0 0號法律修改的十月

二十五日第62/99/M號法令核准的《公證法典》；

（17）經第134/2020號行政長官批示重新公佈的第7/2008號

法律《勞動關係法》；

（18）第3/2007號法律《道路交通法》；

（19）經第13/2012號法律部份廢止、第9/2013號法律及第

4/2019號法律修改的十月二十五日第63/99/M號法令核准的《法

院訴訟費用制度》；

（20）經第4/2011號法律部份廢止，第218/2001號行政長

官批示重新公佈，並經第18/2001號法律、第4/2009號法律、第

4/2011號法律及第15/2012號法律修改的六月二十七日第17/88/

M號法律核准的《印花稅章程》；

(5) Regulamento Administrativo n.º 35/2004 «Criação e con-
versão de Juízos no Tribunal Judicial de Base»;

(6) Lei n.º 7/2004 «Estatuto dos Funcionários de Justiça», 
alterada pela Lei n.º 14/2009;

(7) Regulamento Administrativo n.º 30/2004 «Recrutamen-
to, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça», alterado  
pelo Regulamento Administrativo n.º 37/2020;

(8) Regulamento Administrativo n.º 19/2000 «Organização 
e Funcionamento do Gabinete do Presidente do Tribunal de 
Última Instância», republicado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 39/2011;

(9) «Código Civil», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 
de 3 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48/99/M, de 27 
de Setembro, e pela Lei n.º 13/2017;

(10) «Código de Processo Civil», aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, alterado pelas Leis n.º 9/1999, 
n.º 9/2004 e n.º 4/2019;

(11) «Código Penal», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 
14 de Novembro, alterado pelas Leis n.º 6/2001, n.º 3/2006, 
n.º 6/2008, n.º 2/2016 e n.º 8/2017, e revogado parcialmente pelas 
Leis n.º 3/2006 e n.º 11/2009;

(12) «Código de Processo Penal», aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, republicado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 354/2013 e alterado pela Lei n.º 4/2019;

(13) «Código do Procedimento Administrativo», aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, revogado par-
cialmente pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

(14) «Código de Processo Administrativo Contencioso», 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, 
alterado pela Lei n.º 4/2019, e revogado parcialmente pela 
Lei n.º 19/2019;

(15) Lei n.º 9/2003 «Código de Processo do Trabalho», alte-
rada pelas Leis n.º 7/2008 e n.º 4/2019;

(16) «Código do Notariado», aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, alterado pelas Leis n.º 9/1999 e 
n.º 4/2000;

(17) Lei n.º 7/2008 «Lei das relações de trabalho», republicado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 134/2020;

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

(19) «Regime das Custas nos Tribunais», aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro, alterado pelas 
Leis n.º 9/2013 e n.º 4/2019, e revogado parcialmente pela 
Lei n.º 13/2012;

(20) «Regulamento do Imposto de Selo», aprovado pela Lei 
n.º 17/88/M, de 27 de Junho, alterado pelas Leis n.º 18/2001, 
n.º 4/2009, n.º 4/2011 e n.º 15/2012, republicado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 218/2001 e revogado parcialmente 
pela Lei n.º 4/2011;
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（21）經二月二十三日第6/98/M號法令修改的十一月二十八

日第52/97/M號法令《法院及檢察院辦事處組織架構》；

（22）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

（2 3）經第12 /2 015號法律及第4 /2 017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》；

（24）第15/20 09號法律《領導及主管人員通則的基本規

定》；

（25）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充

規定》；

（26）第2/2020號行政長官公告重新公佈的《關於內地與澳

門特別行政區法院就民商事案件相互委托送達司法文書和調取

證據的安排》；

（27）第12/2006號行政長官公告《內地與澳門特別行政區

關於相互認可和執行民商事判決的安排》；

（28）第2/2007號法律《違法青少年教育監管制度》；

（29）第13/2012號法律《司法援助的一般制度》；

（30）經第2/2007號法律部份廢止及第9/1999號法律修改的

十月二十五日第65/99/M號法令《核准未成年人司法管轄範圍內

之教育制度及社會保護制度》；

（31）第3/2002號法律《司法互助請求的通報程序法》；

（32）第1/2018號行政長官公告《澳門特別行政區與香港特

別行政區對民商事案件相互委托送達司法文書的安排》；

（33）第13/2005號行政長官公告《澳門特別行政區政府與

香港特別行政區政府關於移交被判刑人的安排》。

6.1.2. 投考人在進行知識筆試時，可參考上述法例。

6.2. 通過入學試的應考人，根據第30/20 04號行政法規第

二十九條第一款及第二款的規定，按得分由高至低排列名次。

7.0. 適用法例

本開考由現行《澳門公共行政工作人員通則》、《司法輔助

人員通則》、《司法輔助人員的聘任、甄選及培訓》和《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》等法律規範。

(21) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro «Orgânica 
das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público», altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 6/98/M, de 23 de Fevereiro;

(22) «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau», em vigor;

(23) Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.º 12/2015 e n.º 4/2017;

(24) Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia»;

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

(26) «Acordo sobre os Pedidos Mútuos de Citação ou Notifi-
cação de Actos Judiciais e de Produção de Provas em Matéria 
Civil e Comercial entre os Tribunais do Interior da China e os 
da Região Administrativa Especial de Macau», republicado 
pelo Aviso do Chefe do Executivo n.º 2/2020;

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

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

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

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

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

(32) Aviso do Chefe do Executivo n.º 1/2018 «Acordo sobre 
os Pedidos Mútuos de Citação ou Notificação de Actos Judi-
ciais em Matéria Civil e Comercial entre a Região Administra-
tiva Especial de Macau e a Região Administrativa Especial de 
Hong Kong»;

(33) Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005 «Acordo entre 
o Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o 
Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong 
sobre a Transferência de Pessoas Condenadas».

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

6.2. Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regulamento 
Administrativo n.º 30/2004, será estabelecida uma ordem dos 
candidatos aprovados no concurso de admissão conforme a 
classificação obtida, partindo do valor mais alto para o mais 
baixo.

7.0. Legislação aplicável

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

典試委員會由下列成員組成：

主席：初級法院法官 梁鎂堙

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

候補委員：中級法院代書記長　蘇昭榆

  初級法院代助理書記長　李曉暉

二零二零年十二月三日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $10,092.00）

初 級 法 院

公 告

破產案第CV3-20-0003-CFI號 第三民事法庭

聲請人：Saynoday Limited，法人住所位於Sertus Chambers, 

P.O. Box 905, Quastisky Building, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands。 

被聲請人：東京生活館（澳門）有限公司，法人住所位於澳門

騎士馬路69號太平毛紡廠地下B舖。 

現根據二零二零年十一月二十五日在本卷宗所立之判決書

已宣告被聲請人東京生活館（澳門）有限公司，法人住所位於澳

門騎士馬路69號太平毛紡廠地下B舖，於澳門商業及動產登記局

的登記編號為65310（SO），現正處於破產狀態，根據《民事訴

訟法典》第1089條第1款之規定，已訂定期限60天予債權人提出

其清償債權。 

已委任周笑銀律師，職業住所在澳門南灣大馬路409號中國

法律大廈9樓B-C座，為破產管理人。 

二零二零年十一月二十七日於初級法院 

法官 陳志榮

法院助理書記員 蔡鴻陽 

（是項刊登費用為 $1,496.00）

8.0. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Mei Ian, Juíza 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.

Vogais suplentes: Susana Tjahajamulia, secretária judicial do 
Tribunal de Segunda Instância, substituta; e

Lei Hio Fai, secretária judicial-adjunta do Tribunal Judicial 
de Base, substituta.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
3 de Dezembro de 2020.

A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 10 092,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Falência n.º CV3-20-0003-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Saynoday Limited, com sede em Sertus Cham-
bers, P.O. Box 905, Quastisky Building, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands.  

Requerida: Companhia de Tokyo Vivo (Macau) Lda., com 
sede em Macau, na Estrada dos Cavaleiros, n.º 69, Edifício In-
dustrial Tai Peng (1A Fase), BR/C.  

Faz-se saber que, por sentença de 25 de Novembro de 2020, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a falência da 
requerida Companhia de Tokyo Vivo (Macau) Lda., com 
sede em Macau, na Estrada dos Cavaleiros, n.º 69, Edifício 
Industrial Tai Peng (1A Fase), BR/C, registada na Conserva-
tória do Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau, sob 
o n.º 65310 (SO), tendo sido fixado em 60 dias o prazo para os 
credores reclamarem os seus créditos, conforme o disposto no 
artigo 1089.º, n.º 1, do C.P.C. 

Foi nomeada administradora da falência a Sra. Dra. Chao Sio 
Ngan, advogada, com domicílio na Avenida da Praia Grande 
n.º 409, Edifício China Law, 9.º andar B-C, Macau.  

Tribunal Judicial de Base, aos 27 de Novembro de 2020.

O Juiz, Chan Chi Weng.

O Escrivão Judicial Adjunto, Choi Hong Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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檢 察 長 辦 公 室

通 告

第9/CGP/2020號批示

根據第11/2019號檢察長批示第三款的規定，本人決定：

一、修改經本人作出的第1/CGP/2020號轉授權批示的附表

一所載的主管人員，並追認獲轉授權人自二零二零年十二月二日

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。

二零二零年十二月三日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

––––––––––

附表一

關於第1/CGP/2020號批示

第二點所指的領導、主管及職務主管

姓名 職務

鄭鼎基 司法輔助廳司法事務處處長

（是項刊登費用為 $1,382.00）

科 學 技 術 發 展 基 金

通 告

議決摘錄

為確保科學技術發展基金良好運作，茲摘要二零二零年九月

一日第29/2020次科學技術發展基金行政委員會會議決議如下：

一、根據第14/2004號行政法規核准的《科學技術發展基金

章程》第十一條第三款的規定，授予以下權限予全職行政委員會

主席陳允熙：

（一）核准人員之代位。

（二）根據適用的法例及個人勞動合同規定，對人員享受特

別假期、年假、缺勤、時間補償、超時工作、津貼、補助、收回因

病缺勤而喪失的在職薪俸等各類申請作出決定。

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 9/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 pelo 
subdelegado, no âmbito da presente subdelegação, desde o dia 
2 de Dezembro 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 3 de Dezembro 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

Chiang Ting Kei Chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ 

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Avisos

Extractos de deliberações

Para assegurar o bom funcionamento do Fundo para o De-
senvolvimento das Ciências e da Tecnologia, resumem-se a 
deliberação da reunião n.º 29/2020 do Conselho de Adminis-
tração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia, de 1 de Setembro de 2020, no seguinte:

I. Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º dos Estatutos do Fundo 
para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, aprova-
dos pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2004, delegar no 
presidente a tempo integral do Conselho de Administração, 
Chan Wan Hei, as seguintes competências:

(1) Autorizar a substituição de pessoal.

(2) De acordo com as disposições legais aplicáveis e o con-
trato individual de trabalho, autorizar os pedidos de licença 
especial, férias, faltas, compensação de horas, trabalhos extra-
ordinários, subsídios, abonos, recuperação do vencimento de 
exercício perdido por motivo de doença.
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（三）行使紀律處分。

（四）查收補充啟動資金及利息之收益，並向行政委員會匯

報。

（五）根據適用的法例，准許退還保證金及以銀行擔保取替

以存款或現金所提供之保證。

（六）批准每單不超過澳門幣30,000元的，屬日常管理行為

的取得財貨及勞務開支，包括水電費、通訊費、購買辦公室用

品、超時津貼等，並批准其支付。

（七）批准每單不超過澳門幣50,000元之緊急及無法預測開

支，包括緊急維修費、個別活動之緊急開支，並批准其支付。但

超澳門幣30,000元之開支需行政委員會追認。

（八）批准支付因訂立書面合約而支付的各類固定開支，包

括清潔費、保安費以及管理費、書報費、設施開支、保險費、人員

報酬費用等。

（九）批准支付每單不超過澳門幣50,000元交際費，但超過

澳門幣30,000元之交際費需經行政委員會追認。

（十）按信託委員會決議及行政委員會決議，通知資助申請

者有關資助的決定，並按程序批准支付資助款項。

（十一）按信託委員會決議及行政委員會決議，按程序批准

支付必要的運作支出及活動支出。

（十二）對超過澳門幣100萬元的項目資助申請，根據情況需

要，得先行直接外發予合適的協作單位進行評審，但須於緊接行

政委員會會議上匯報。

二、行政委員會主席得透過行政委員會的確認將上述權限

轉授予其他行政委員會成員。

三、本決議自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

四、獲授權及轉授權者自二零二零年九月一日至本決議於

《澳門特別行政區公報》刊登日期間，在本授權及轉授權範圍內

所作出的行為予以追認。

(3) Aplicar penas disciplinares.

(4) Receber e verificar as receitas do capital inicial suple-
mentar e dos juros, proceder comunicação ao Conselho de Ad-
ministração.

(5) De acordo com as disposições legais aplicáveis, autorizar 
a devolução das cauções e permitir a caução prestada por meio 
de garantia bancária, em vez de prestação em numerário ou 
depósito.

(6) Autorizar o pagamento de despesas resultantes do acto 
de administração ordinária, para aquisição de bens e serviços, 
com o montante não superior a 30 000 patacas por cada despe-
sa, incluindo despesas de água, luz e comunicações, aquisição 
de materiais de escritório, subsídio de trabalho extraordinário, 
etc.

(7) Autorizar o pagamento de despesas imprevistas de natu-
reza urgente, com o montante não superior a 50 000 patacas por 
cada despesa, incluindo despesas de reparação de emergência 
e outras despesas específicas de emergência para realização de 
actividades. Devem ser ratificadas pelo Conselho de Adminis-
tração as despesas no montante superior a 30 000 patacas.

(8) Autorizar o pagamento de despesas regulares resultantes 
dos contratos escritos celebrados, incluindo despesas de ser-
viços de limpeza, de segurança, de condomínio, subscrição de 
livros e publicações, utilização de instalações, compra de segu-
ros, remunerações de pessoal, etc.

(9) Autorizar o pagamento de despesas de representação, 
com o montante não superior a 50 000 patacas por cada despe-
sa; devem ser ratificadas pelo Conselho de Administração as 
despesas no montante superior a 30 000 patacas. 

(10) De acordo com a deliberação do Conselho de Curadores 
e a do Conselho de Administração, informar os requerentes 
ao apoio financeiro da respectiva decisão de aprovação e au-
torizar o pagamento desse apoio conforme os procedimentos 
relevantes.

(11) De acordo com a deliberação do Conselho de Curadores 
e a do Conselho de Administração, autorizar o pagamento das 
despesas necessárias para o funcionamento e a realização de 
actividades, conforme os procedimentos relevantes.

(12) Relativamente a pedidos de apoio financeiro no mon-
tante superior a um milhão de patacas, considerando as neces-
sidades reais, incumbir primeira e directamente as unidades 
colaboradoras adequadas da avaliação desses pedidos, e de-
pois, proceder à comunicação na seguinte reunião do Conselho 
de Administração.

II. Com a homologação do Conselho de Administração, o 
presidente deste Conselho pode delegar as competências acima 
mencionadas em outros membros deste Conselho.

III. A presente deliberação produz efeitos desde a data da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

IV. São ratificados os actos praticados pela delegada e sub-
delegada, no âmbito da presente delegação e subdelegação e 
competências, desde 1 de Setembro de 2020.
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二零二零年十二月一日於科學技術發展基金

主席：陳允熙

委員：鄭冠偉

 葉桂林

（是項刊登費用為 $3,976.00）

第008/CA/FDCT/2020號批示

根據第14/2004號行政法規核准的《科學技術發展基金章

程》第十一條第二款的規定，以及根據二零二零年九月一日第

29/2020次科學技術發展基金行政委員會之授權決議，本人決定

如下：

一、授予及轉授予以下權限予全職行政委員會委員鄭冠偉：

a. 簽收、批轉轄下附屬單位項目資助服務部文件。

b. 根據適用的法例及個人勞動合同規定，對轄下附屬單位

項目資助服務部人員之求診、隨診、借鐘、時間補償、超時工作

確認之申請作出決定。

c. 對超過澳門幣100萬元的項目資助申請，根據情況需要，

得先行直接外發予合適的協作單位進行評審，但須於緊接行政

委員會會議上匯報。

二、追認全職行政委員會委員鄭冠偉自二零二零年九月一日

起，在本授權及轉授權範圍內所作的行為。

（經二零二零年九月一日行政委員會決議確認）

二零二零年十二月一日於科學技術發展基金

行政委員會主席 陳允熙

（是項刊登費用為 $1,813.00）

第009/CA/FDCT/2020號批示

根據第14/2004號行政法規核准的《科學技術發展基金章

程》第十一條第二款的規定，以及根據二零二零年九月一日第

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia, 1 de Dezembro de 2020. 

O Presidente: Chan Wan Hei.

Os Vogais: Cheang Kun Wai; e

Ip Kuai Lam.

(Custo desta publicação $ 3 976,00)

Despacho n.º 008/CA/FDCT/2020

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 11.º dos 
Estatutos do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia, aprovados pelo Regulamento Administrativo 
n.º 14/2004, e pela deliberação da reunião do Conselho de 
Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências 
e da Tecnologia n.º 29/2020, de 1 de Setembro de 2020, decido:

I. São delegadas e subdelegadas no vogal a tempo integral do 
Conselho de Administração, Cheang Kun Wai, as competên-
cias para praticar os seguintes actos:

a. Assinar e despachar a correspondência de mero expedien-
te das suas subunidades, nomeadamente os Serviços de Apoio 
Financeiro.

b. De acordo com as disposições legais aplicáveis e o contra-
to individual de trabalho, autorizar os pedidos do pessoal das 
suas subunidades, nomeadamente os Serviços de Apoio Fi-
nanceiro, consulta médica por iniciativa própria, consulta por 
prescrição médica, ausência temporária do serviço, compensa-
ção de horas em falta e trabalho extraordinário.

c. Relativamente a pedidos de apoio financeiro no montante 
superior a um milhão de patacas, considerando as necessidades 
reais, incumbir primeira e directamente as unidades colabo-
radoras adequadas para a avaliação desses pedidos, e depois, 
proceder à comunicação na reunião imediatamente seguinte 
do Conselho de Administração.

II. São ratificados os actos praticados pelo vogal a tempo 
integral do Conselho de Administração, Cheang Kun Wai, no 
âmbito das presentes delegações e subdelegações, desde 1 de 
Setembro de 2020.

(Homologado pela deliberação do Conselho de Administração, 

de 1 de Setembro de 2020).

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, 
1 de Dezembro de 2020.

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Wan 
Hei.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

Despacho n.º 009/CA/FDCT/2020

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 11.º dos Esta-
tutos do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tec-
nologia, aprovados pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2004, 
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29/2020次科學技術發展基金行政委員會之授權決議，本人決定

如下：

一、授予及轉授予以下權限予全職行政委員會委員葉桂林：

a. 簽收、批轉轄下附屬單位科技發展研究部文件。

b. 根據適用的法例及個人勞動合同規定，對轄下附屬單位

科技發展研究部人員之求診、隨診、借鐘、時間補償、超時工作

確認之申請作出決定。

二、追認全職行政委員會委員葉桂林自二零二零年九月一日

起，在本授權及轉授權範圍內所作的行為。

 （經二零二零年九月一日行政委員會決議確認）

二零二零年十二月一日於科學技術發展基金

行政委員會主席 陳允熙

（是項刊登費用為 $1,654.00）

市 政 署

公 告

第023/DZVJ/2020號公開招標

“全澳特定馬路、山坡及綠化帶除草維護”

按照二零二零年十一月二十七日市政管理委員會之決議，現

就“全澳特定馬路、山坡及綠化帶除草維護”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

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

下載。如有意競投者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交

投標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

e pela deliberação da reunião do Conselho de Administração 
do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia n.º 29/2020, de 1 de Setembro de 2020, decido:

I. São delegadas e subdelegadas no vogal a tempo integral 
do Conselho de Administração, Ip Kuai Lam, as competências 
para praticar os seguintes actos:

a. Assinar e despachar a correspondência de mero expedien-
te das suas subunidades, nomeadamente os Serviços de Estu-
dos de Desenvolvimento Científico.

b. De acordo com as disposições legais aplicáveis e o con-
trato individual de trabalho, autorizar os pedidos do pessoal 
das suas subunidades, nomeadamente os Serviços de Estudos 
de Desenvolvimento Científico, consulta médica por iniciativa 
própria, consulta por prescrição médica, ausência temporária 
do serviço, compensação de horas em falta e trabalho extraor-
dinário.

II. São ratificados os actos praticados pelo vogal a tempo in-
tegral do Conselho de Administração, Ip Kuai Lam, no âmbito 
das presentes delegações e subdelegações, desde 1 de Setembro 
de 2020.

(Homologado pela deliberação do Conselho de Administração, 

de 1 de Setembro de 2020).

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia, 1 de Dezembro de 2020.

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Wan 
Hei.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 023/DZVJ/2020

 «Prestação de serviços de corte de relva e manutenção em 

determinadas estradas, encostas e áreas ajardinadas de Macau»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração para os Assuntos Municipais, dada no dia 27 de 
Novembro de 2020, se acha aberto o concurso público para a 
«Prestação de serviços de corte de relva e manutenção em de-
terminadas estradas, encostas e áreas ajardinadas de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expe-
diente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribei-
ro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratui-
tamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento 
dos documentos acima referidos assumem também a responsa-
bilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações 
das informações na nossa página electrónica durante o período 
de entrega das propostas.
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截止遞交標書日期為二零二一年一月六日下午五時正。參與

競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並

須繳交臨時擔保澳門元捌萬捌仟貳佰圓（$88,200.00），臨時擔

保可以現金或銀行擔保提供。若以現金方式，須前往市政署財務

處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往澳門大

西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以

換取正式收據。因提供擔保而導致的所有開支費用，概由投標人

負責。

是次公開競投之開標日期定於二零二一年一月七日上午十時

正，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。

此外，本署安排於二零二零年十二月十七日上午十時正，於

本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行公開解釋會。

二零二零年十二月二日於市政署

市政管理委員會副主席 柯嵐

（是項刊登費用為 $2,368.00）

通 告

第02/ADMS/2020號批示

根據第03/V PW/2020號批示第一款（一）項（4）分項的規

定，經市政管理委員會柯嵐副主席的預先許可，本人行使上述批

示同一項所賦予本人的職權，作出本批示。

一、將職權轉授予：

（一）食品安全廳張桂達廳長，以便其命令採取或解除第

5/2013號法律第九條規定的預防及控制措施；

（二）衛生監督廳田紀洋廳長，以便其命令採取或解除第

7/2020號法律第七條規定的防控措施，以及根據第4/2016號法

律的規定：

（1）行使該法律第二十九條第四款的處罰職權，包括提起

違法程序；

（2）命令採取或終止預防及控制措施；

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 6 de Janeiro de 2021. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Ar-
quivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$88 200,00 (oitenta e oito mil e duzentas patacas). A caução 
provisória pode ser prestada em numerário ou garantia ban-
cária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
(DAF) do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 
juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 
ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da DAF do 
Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de levanta-
mento do respectivo recibo oficial. As despesas resultantes da 
prestação de cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 7 de Janeiro de 
2021.

O IAM organizará uma sessão de esclarecimento pública no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 17 
de Dezembro de 2020.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 2 de Dezembro 
de 2020.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, O Lam.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

Avisos

Despacho n.º 02/ADMS/2020

Nos termos do disposto na subalínea (4) da alínea 1) do n.º 1 
do Despacho n.º 03/VPW/2020, depois de obtida a autorização 
prévia da vice-presidente do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais (CA), O Lam, no uso das competên-
cias que me foram conferidas pela mesma alínea do referido 
despacho, determino:

1. Subdelego as competências:

1) No chefe do Departamento de Segurança Alimentar, Cheong 
Kuai Tat, para determinar a aplicação ou o levantamento das 
medidas de prevenção e controlo previstas no artigo 9.º da Lei 
n.º 5/2013;

2) No chefe do Departamento de Inspecção e Sanidade, Al-
bino de Campos Pereira, para determinar a aplicação ou o le-
vantamento das medidas de prevenção e controlo previstas no 
artigo 7.º da Lei n.º 7/2020, e em conformidade com o previsto 
na Lei n.º 4/2016, para:

(1) Exercer a competência sancionatória prevista no n.º 4 do ar-
tigo 29.º da mesma lei, que inclui instauração dos procedimentos;

(2) Determinar a aplicação ou cessação das medidas de pre-
venção e controlo;
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（3）批准發出、續期及廢止許可；

（4）批准發出、續期及廢止非競賽犬隻的准照；

（5）簽發已批准的准照。

二、經本人預先許可後，獲轉授權人可轉授第一款所述的職

權。

三、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收

回權和監管權，也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批

示。

四、廢止第01/ADMS/2020號批示。

五、追認獲授權人自二零二零年十一月十四日起在轉授權範

圍內作出的一切行為。

六、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零二零年十二月三日於市政署

市政管理委員會委員 吳秀虹

（是項刊登費用為 $2,368.00）

第02/DIS/2020號批示

根據第0 3 / V P W/ 2 0 2 0號批示第一款（五）項及第0 2 /

ADMS/2020號批示第二款的規定，經市政管理委員會副主席柯

嵐及市政管理委員會委員吳秀虹的預先許可，本人行使上述批

示所賦予的職權，作出本批示。

一、將以下的職權轉授予動物檢疫監管處處長蔡淑儀；高級

技術員李海濤；獸醫林雅詩、胡秀鳳、劉慧蓮、麥善欣、徐敏虹、

樊偉賢、李澄姍、李浩揚及黃綠榕，以便在其職責範圍內行使下

述職權：

（一）根據第7/ 2 0 0 3號法律第九條第一款（二）項及第

28/2003號行政法規第三-A條（一）項規定，簽發第487/2016號

行政長官批示核准載於表B（進口表）A組所載的貨物之進口准

照；

（二）批准及發出質量證明書及衛生檢驗檢疫證明書；

（三）批准發出、續期及廢止非競賽犬隻准照。

二、本批示不影響本人對於權力的收回權和監管權。

三、廢止第01/DIS/2020號批示。

(3) Autorizar a emissão, renovação e revogação das autorizações;

(4) Autorizar a emissão, renovação e revogação dos licencia-
mentos de cães que não sejam para competição;

(5) Assinar os licenciamentos autorizados.

2. Os subdelegados podem subdelegar, com a prévia autori-
zação da signatária, as competências mencionadas no n.º 1.

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

4. É revogado o Despacho n.º 01/ADMS/2020.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, 
conformes com a presente subdelegação, desde 14 de Novembro 
de 2020.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 3 de Dezembro 
de 2020.

A Administradora do CA, Ung Sau Hong.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

Despacho n.º 02/DIS/2020

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 03/VPW/2020 e do n.º 2 do Despacho n.º 02/ADMS/2020, 
depois de obtida a autorização prévia da vice-presidente do 
Conselho de Administração para os Assuntos Municipais (CA), 
O Lam e da administradora do CA, Ung Sau Hong, no uso das 
competências que me foram conferidas pelos mesmos despa-
chos, determino:

1. Subdelego na chefe da Divisão de Inspecção e Controlo 
Veterinário, Choi Sok I; técnico superior, Lei Hoi Tou; médi-
cos veterinários, Lam Nga Si, Wu Sau Fong, Lao Wai Lin, Mak 
Sin Ian, Choi Man Hong, Fan Wai In, Lei Cheng San, Lei Hou 
Ieong e Wong Lok Iong, as competências seguintes no âmbito 
das respectivas incumbências para:

(1) Assinar e emitir licenças de importação das mercadorias 
constantes do Grupo A da Tabela B (tabela de importação) 
aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, 
nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 
e alínea 1) do artigo 3.º-A do Regulamento Administrativo 
n.º 28/2003;

(2) Autorizar e emitir certificados de qualidade e certifica-
dos sanitários;

(3) Autorizar a emissão, renovação e revogação de licenças 
de cães que não sejam para competição.

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

3. É revogado o Despacho n.º 01/DIS/2020.
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四、追認獲轉授權人自二零二零年十一月十四日起在本轉授

權範圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零二零年十二月三日於市政署

衛生監督廳廳長 田紀洋

（是項刊登費用為 $1,937.00）

第02/DSA/2020號批示

根據第03/VPW/2020號批示第一款（五）項的規定，經市政

管理委員會柯嵐副主席的預先許可，本人行使同一批示所賦予的

職權，作出本批示。

一、將上述批示附表III有關下列的職權轉授予：

（一）食品檢驗檢疫處處長鮑志賢；高級技術員陳芷頴、

包碧琪、梁紫恩、譚婉華及李君樺；獸醫鍾健斌、葉秀彩、陳亞

琪、李嘉敏、徐頴、陸泳強、葉婧、張政雅、Carlota Garcia de 

Oliveira Rodrigues Beja及李思雅；技術員譚子欣及歐凱靜，以

便在其職責範圍內行使下述職權﹕

（1）根據第7/ 2 0 0 3號法律第九條第一款（二）項及第

28/2003號行政法規第三-A條（一）項規定，簽發第487/2016號

行政長官批示核准載於表B（進口表）A組所載的貨物之進口准

照；

（2）批准及發出質量證明書及衛生檢驗檢疫證明書。

（二）食品檢驗檢疫處高級技術員陳玉坤；技術輔導員蘇月

蟾、伍振才、梁耀威、林詩龍、劉嘉輝、陳美琪、陳葆兒、梁銳君、

葛嘉怡、鄧偉健、鄒倩瑩、陳祖怡、司徒裕強、曾麗雅、鄭子雯及

張富文，以便其根據第7/2003號法律第九條第一款（二）項及第

28/2003號行政法規第三-A條（一）項規定，簽發經關閘口岸、橫

琴口岸澳門口岸區或港珠澳大橋澳門口岸進口澳門特別行政區

有關第487/2016號行政長官批示核准載於表B（進口表）A組所

載的貨物之進口准照。

二、本批示不影響本人對於權力的收回權和監管權。

三、廢止第01/DSA/2020號批示。

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, em conformidade com a presente subdelegação, desde 14 
de Novembro de 2020.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 3 de Dezembro de 
2020.

O Chefe do Departamento de Inspecção e Sanidade, Albino 
de Campos Pereira.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Despacho n.º 02/DSA/2020

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 03/VPW/2020, depois de obtida a autorização prévia da 
vice-presidente do Conselho de Administração para os Assuntos 
Municipais (CA), O Lam, e no uso das competências que me 
foram conferidas pelo mesmo despacho, determino: 

1. Subdelego as seguintes competências mencionadas no 
anexo III do referido despacho:

(1) no chefe da Divisão de Inspecção Alimentar, José Er-
nesto Paula; técnicas superiores, Chan Tsz Wing, Pao Pek Kei, 
Leong Chi Ian, Tam Un Wa e Lei Luísa; médicos veterinários, 
Chong Kin Pan, Ip Sao Choi, Chen Yaqi, Lei Ka Man, Choi 
Weng, Lok Weng Keong, Ip Cheng, Cheong Cheng Nga, Car-
lota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja e Lei Si Nga; técnicas, 
Tam Chi Ian e Ao Hoi Cheng, as competências no âmbito das 
respectivas incumbências para:

1) Assinar e emitir licenças de importação das mercadorias 
constantes do Grupo A da Tabela B (tabela de importação) apro-
vada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, nos ter-
mos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 e alínea 1) 
do artigo 3.º-A do Regulamento Administrativo n.º 28/2003;

2) Autorizar e emitir certificados de qualidade e de certifica-
dos sanitários.

(2) no técnico superior da Divisão de Inspecção Alimentar, 
Chan Iok Kuan, adjuntos-técnicos Sou Ut Sim, Ng Chan Choi, 
Leong Io Wai, Lam Si Long, Lao Ka Fai, Chan Mei Kei, Chan 
Pou I, Leong Ioi Kuan, Kot Ka I, Tang Wai Kin, Chao Sin Ieng, 
Chan Chou I, Si Tou U Keong, Chang Lai Nga, Zheng Ziwen 
e Cheong Fu Man, as competências no âmbito das respectivas 
incumbências para assinar e emitir licenças de importação das 
mercadorias constantes do Grupo A da Tabela B (tabela de 
importação) aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 487/2016, nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da 
Lei n.º 7/2003 e alínea 1) do artigo 3.º-A do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 28/2003, que entrem na Região Administrativa 
Especial de Macau pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, 
pelo Posto Fronteiriço da Flor de Lótus ou pelo Posto Frontei-
riço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

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

3. É revogado o Despacho n.º 01/DSA/2020.
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四、追認獲轉授權人自二零二零年十一月十四日起在本轉授

權範圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零二零年十二月三日於市政署

食品安全廳廳長 張桂達

（是項刊登費用為 $2,447.00）

第02/DLA/2020號批示

根據第03/VPW/2020號批示第一款（五）項的規定，經市政

管理委員會柯嵐副主席的預先許可，本人行使同一批示所賦予的

職權，作出本批示。

一、將上述批示附表I I I所轉授有關批准長期性廣告及車輛

上的廣告准照的續期，以及簽署相關續期准照的權力轉授予以

下的人員：

（一）行政執照處：高級技術員馮燕玲、林卓球、易志榮及吳

玉娥；

（二）市民綜合服務處：高級技術員陳雪瑩、高浩勳及劉麗

萍；技術員姚展鵬、黃嘉莉、黃思雅、梁國斌、方凱欣、黃麗佩、何

桂珍及林泉；技術輔導員任嘉暉、梁秀瑜、羅健樂、庄芳芳、李崇

禮、李曉妮、蘇君喬、黃雅琪、歐順賢、鄭國俊、張卡麗、余仲師、

林政鋒、杜婉玲、吳惠玲、周詠雯、黃卓珊、鍾國均、譚欣慈、陳

曉菊及陳碧影；以及公關督導員徐凱怡、郭淑敏、劉淑貞、江淑

玲、盧善芝、李佩珊、歐陽嘉瑩、陳家衛、李志航、談敏芳、吳嘉

熹、歐惠儀、陳楓薇、莫經緯、彭阮婷、周智康、潘嘉韻、林翠珊、

關翠文、鄭秀蓮、張春雪、黃家豪及王瑾。

二、本批示不影響本人對於權力的收回權和監管權。

三、廢止第01/DLA/2020號批示。

四、追認獲轉授權人自二零二零年十一月十四日起在本轉授

權範圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零二零年十二月三日於市政署

行政執照處處長 李春梅

（是項刊登費用為 $2,005.00）

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, em conformidade com a presente subdelegação, desde 14 
de Novembro de 2020.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Chefe do Departamento de Segurança Alimentar, Cheong 
Kuai Tat.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Despacho n.º 02/DLA/2020

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 03/VPW/2020, depois de obtida a autorização prévia da vi-
ce-presidente do Conselho de Administração para os Assuntos 
Municipais, O Lam, e no uso das competências que me foram 
conferidas pelo mesmo despacho, determino: 

1. Subdelego as competências para autorizar a renovação de 
licenças de reclamos de carácter permanente, reclamos em 
veículos e assinar a renovação das respectivas licenças no anexo 
III do referido despacho nos seguintes trabalhadores:

(1) Divisão de Licenciamento Administrativo: técnicos supe-
riores Fong In Leng, Lam Cheok Kao, Iek Chi Weng e Ng Iok 
Ngo; 

(2) Divisão de Serviços Integrados de Atendimento ao Pú-
blico: técnicos superiores Chan Sut Ieng, Kou Ho Fan e Lao Lai 
Peng; técnicos Io Chin Pang, Wong Ka Lee, Wong Si Nga, Leong 
Kuok Pan, Fong Gomes Hoi Ian, Wong Lai Pui, Ho Kuai Chan 
e Lam Chun; adjuntos-técnicos Iam Ka Fai, Leong Sao U, Lo 
Kin Lok, Chong Fong Fong, Lei Song Lai Luís Miguel, Lei 
Hio Nei, Sou Kuan Kio, Huang Yaqi, Ao Son In, Cheang Kuok 
Chon, Cheong Ka Lai, U Chong Si, Lam Cheng Fong, Tou 
Un Leng, Ng Wai Leng, Chao Weng Man, Wong Cheuk Shan, 
Chong Kuok Kuan, Tam Ian Chi, Chan Hio Kok e Chan Pek 
Ieng; bem como assistentes de relações públicas Tsui Hoi Yi, 
Kuok Sok Man, Lao Sok Cheng, Kong Sok Leng, Lou Sin Chi, 
Lei Pui San, Ao Ieong Ka Ieng, Chan Ka Wai, Lei Chi Hong, 
Tam Man Fong, Ng Ka Hei, Au Wai I, Chin Foong Wei, Mok 
Keng Wai, Pang Un Teng, Chao Chi Hong, Pun Ka Wan, Lam 
Choi San, Kuan Choi Man, Cheang Sao Lin, Cheong Chon Sut, 
Wong Ka Hou e Wong Kan.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência da signatária.

3. É revogado o Despacho n.º 01/DLA/2020.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, em conformidade com a presente subdelegação, desde 14 
de Novembro de 2020.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 3 de Dezembro 
de 2020.

A Chefe da Divisão de Licenciamento Administrativo, Lei 
Chon Mui.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Vong Siu Leng requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento de Wong Sio Mei, que foi técnica superior 
assessora principal, em regime de contrato administrativo de 
provimento destes Serviços, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção dos referidos subsídios, requerer a esta 
Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da data 
da publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 27 de Novembro de 
2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, po-
dendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de 
expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na 
página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de comunicação escrita em língua chinesa, 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 49, II Série, de 4 de Dezembro de 2019.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 30 de Novem-
bro de 2020.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

財 政 局

三十日告示

茲公佈，現有黃少玲，申請本局前行政任用合同制度人員首

席顧問高級技術員黃少美的死亡津貼、喪葬津貼及其他有權收

取的金錢補償。如有人士認為具權利領取上述津貼，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。若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。

二零二零年十一月二十七日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,020.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

茲公佈，統計暨普查局以行政任用合同制度填補高級技術

員職程中文寫作傳意範疇第一職階二等高級技術員一個職缺，

以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年十二月四

日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進

行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，將統計暨普查局

專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門宋玉生

廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局（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.dsec.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年十一月三十日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,462.00）
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通 告

按照二零二零年十一月二十四日經濟財政司司長批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，統計暨普查局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以填補本局技術輔導員職程第

一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）編制內兩個職

缺及以行政任用合同制度填補一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任一般行政技術輔助範疇技術輔導員所需的特定勝任

力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具有高中畢業學歷中的理論及實踐性的技術知識，以便

以對某些方法及程序的認識或配合為基礎，擔任既定指令中的

技術應用的執行性職務。

3. 職務內容

協助技術人員執行職務，主要是收集和處理資料；協助分析

以及使用中英文製作報告書及建議書；協助技術人員研究、構思

及完善各項調查和計劃，並跟進計劃在不同階段的執行情況。擔

任該職務的工作人員須具備普通話及英語溝通技巧，並須執行

外勤工作及內部工作。

外勤工作包括：利用問卷及手機平板等輔助工具，向受訪對

象收集資料，以及對問卷進行質量檢核；監督、指導及帶領本局

普查暨調查員和臨時工作人員進行資料收集工作，解決在資料

收集時遇到的困難，並對相應工作進行質量監控。

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 24 de Novembro de 2020, e nos 
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dois lugares vagos do quadro, e um lugar vago, em regime de 
contrato administrativo de provimento, de adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de 
apoio técnico-administrativo geral, da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-
-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do 
concurso:

1. Tipo e validade do concurso

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de adjunto-técnico, área de apoio 
técnico-administrativo geral.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-
ção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em directivas bem definidas, exigindo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-
ção académica do ensino secundário complementar.

3. Conteúdo funcional

Funções de apoio aos técnicos executando predominante-
mente tarefas necessárias à recolha e tratamento de dados, 
levantamento de situações e elaboração de informações e 
propostas em língua chinesa e inglesa. Colaboração com os 
técnicos executando tarefas diversificadas com vista à realiza-
ção de estudos, concepção e aperfeiçoamento de inquéritos e 
projectos, acompanhando as diferentes fases de execução. Os 
trabalhadores que desempenham estas funções devem domi-
nar técnicas de comunicação em mandarim e inglês, bem como 
executar trabalhos de campo e trabalhos internos. 

Os trabalhos de campo englobam: recolher informações 
junto dos destinatários entrevistados, através de instrumentos, 
tais como questionários e phone tablet, bem como verificar a 
qualidade dos questionários; supervisionar, orientar e dirigir 
tanto os agentes de censos e inquéritos como os trabalhadores 
provisórios, destes Serviços, na recolha de dados, na resolução 
de dificuldades encontradas na recolha de dados e no controlo 
de qualidade de todo o trabalho.
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內部工作包括：對收集所得的資料進行複核、編碼、輸入

及存檔等工作；聯絡受訪對象以跟進及確認收集所得的資料；

協助安排普查暨調查員和臨時工作人員的外勤工作；參與和協

助整理分析報告及相關數據庫內容，協助編制統計表及統計報

告。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術輔導員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

四級別的260點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

5.1 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第一

款的規定，進入編制內之職位，在兩年內屬於臨時性質。

5.2 根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條

的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二零年十二月二十九日前）具有

高中畢業學歷，並符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，

特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體

健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第三款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零二零年十二月十日至

十二月二十九日）；

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

Os trabalhos internos incluem: verificar, codificar, introdu-
zir e arquivar os dados recolhidos; contactar os destinatários 
entrevistados para efeitos de acompanhamento e confirmação 
dos dados recolhidos; dar apoio na organização do trabalho 
de campo, quer dos agentes de censos e inquéritos, quer dos 
trabalhadores provisórios; participar e ajudar no tratamento 
de relatórios e das bases de dados desses relatórios, bem como 
apoiar a elaboração de quadros e relatórios estatísticos.

4. Vencimento, direitos e regalias

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

5. Forma de provimento

5.1 A admissão em lugar do quadro tem carácter provisório 
durante dois anos, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do ETAPM;

5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, precedido de seis meses de período experi-
mental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam o ensino 
secundário complementar e reúnam os demais requisitos ge-
rais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 
capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 29 de 
Dezembro de 2020) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (10 de Dezembro a 29 de Dezembro de 
2020);

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

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
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時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計

暨普查局會議室提交。

7.2.2. 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

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

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交《專

業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）和c）項所指的文件，或

倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交

所欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), na sala de reunião da DSEC, sita na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dy-
nasty Plaza», 17.º andar, Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

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

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

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

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

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

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatu-
ra.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

投考職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試——50%；

甄選面試——40%；

履歷分析——10%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇

朝廣場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções a que se candidata, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

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

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

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro infor-
mativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e dis-
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http://www.safp.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://www.dsec.

gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於

《澳門特別行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳

門特別行政區公報》，張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣

場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://www.dsec.gov.

mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣

場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://www.dsec.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及統計暨普

查局網頁http://www.dsec.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 經第18/2018號法律修改及經十二月二十八日第62/98/M

號法令修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公

共行政工作人員通則》；

15.2 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評

核原則》；

15.3 經第3/2009號法律修改的第8/2006號法律——《公務

人員公積金制度》；

15.4 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務

人員職程制度》；

15.5 第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》；

15.6 第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》；

15.7 第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的工作

表現評核一般制度》；

15.8 經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》；

15.9 第61/96/M號法令《統計暨普查局組織法》；

ponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSEC, em 
http://www.dsec.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 
e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que será afixado no quadro in-
formativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e 
disponibilizados nas páginas electrónicas dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como da DSEC, em http://www.dsec.
gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no qua-
dro informativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º an-
dar, Macau, e disponibilizadas nas páginas electrónicas dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como da DSEC, em 
http://www.dsec.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 
e podem ser consultadas.

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

15. Programa das provas

15.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, apovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 18/2018, e pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

15.3 Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, alterada pela Lei n.º 3/2009;

15.4 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 4/2017;

15.5 Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e 
dos subsídios de residência e de família;

15.6 Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

15.7 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017;

15.9 Decreto-Lei n.º 61/96/M — Estrutura Orgânica da Di-
recção dos Serviços de Estatística e Censos; 
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15.10 第62/96/M號法令《澳門資料統計體系》；

15.11 第220/GM/99號批示《澳門資料統計體系範疇內關於

登記儲存原始資料之媒體或調查表之規章》；

15.12 第242/GM/99號批示《關於維護統計保密及發布官方

統計之許可程序之執行規章》；

15.13 一般時事及社會常識；

15.14 編寫建議書、報告書及公文寫作技巧；

15.15 英語及普通話聽講能力；

15.16 數學及統計學基礎知識；

15.17 資訊科技的使用﹙辦公室軟件﹚。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註、附有任何註釋、範例或貼

紙）。投考人亦不得使用計算機或以任何方式（包括使用電子產

品）查閱其他參考書籍或資料。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 鄧雨暉

正選委員：首席特級技術輔導員 陳偉中

  二等高級技術員 廖偉傑

候補委員：特級技術員 蔡英暉

  首席特級統計技術員 梁桂生

二零二零年十一月二十七日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $14,880.00）

15.10 Decreto-Lei n.º 62/96/M — Sistema de Informação Es-
tatística de Macau; 

15.11 Despacho n.º 220/GM/99 — Regulamento sobre o Re-
gisto de Suportes Primários de Informação ou Instrumentos 
de Notação no âmbito do Sistema de Informação Estatística de 
Macau; 

15.12 Despacho n.º 242/GM/99 — Regulamento de Execução 
relativo à Salvaguarda do Segredo Estatístico e ao Processo de 
Autorização de Divulgação de Estatísticas Oficiais; 

15.13 Conhecimentos gerais da actualidade e da sociedade; 

15.14 Elaboração de propostas e de informações, e técnica 
de redacção de ofícios; 

15.15 Capacidade de ouvir e de falar em inglês e mandarim;

15.16 Conhecimentos básicos de matemática e de estatística.

15.17 Utilização de tecnologias informáticas (software de es-
critório).

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa 
do aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e 
sem qualquer nota, registo pessoal, exemplos ou autocolantes), 
sendo proibido o uso da máquina calculadora e a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma (incluindo o uso de produtos electrónicos).

16. Legislação aplicável

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

17. Observação

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

18. Composição do júri

Presidente: Tang U Fai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chan Wai Chong, adjunto-técnico especia-
lista principal; e

Lio Wai Kit, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Choi Ieng Fai, técnica especialista; e

Leung Kuai Sang, técnico de estatística especialista princi-
pal.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 27 de No-
vembro de 2020.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 14 880,00)
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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（網絡通訊範疇）四個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零二零年一月二十二日第四期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務

能力評估對外開考通告。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/）。

二零二零年十一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 $1,462.00）

懲 教 管 理 局

公 告

根據保安司司長於二零二零年十月十九日作出之批示，並根

據現行第14/2009號法律、現行第2/2008號法律、現行第7/2006

號法律、現行第14/2016號行政法規、現行第27/2015號行政法規

及第13/2006號行政法規規定，現通過以考核方式進行限制性晉

升開考，錄取及格及得分最高的前八名投考人修讀培訓課程，並

在修讀完成後，成績及格的投考人依次填補懲教管理局人員編

制內獄警隊伍職程第一職階警長八缺。

有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教

管理局行政樓地下告示板，並於本局網頁內公佈，報考應自本公

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 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 nas páginas electrónicas 
das Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ 
— e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classifica-
tiva da entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
quatro lugares vagos de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, área de comunicação em rede, 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 4, II 
Série, de 22 de Janeiro de 2020.

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

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança, de 19 de Outubro de 2020, 
se acha aberto o concurso de acesso, condicional, de prestação 
de provas, nos termos da Lei n.º 14/2009, Lei n.º 2/2008, Lei 
n.º 7/2006, Regulamento Administrativo n.º 14/2016, Regulamento 
Administrativo n.º 27/2015 e Regulamento Administrativo 
n.º 13/2006, vigentes, para a admissão dos primeiros 8 candidatos 
considerados aptos e melhores classificados, com destino à fre-
quência do curso de formação, para o preenchimento, segundo 
a ordenação classificativa dos candidatos aprovados no referido 
curso, de 8 vagas de chefe, 1.º escalão, da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais, do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços Correccionais.

O aviso respeitante ao referido concurso encontra-se afixado 
no quadro de anúncios do rés-do-chão do Edifício Adminis-
trativo da Direcção dos Serviços Correccionais, sita na Rua de 
S. Francisco s/n, Coloane, Macau, e disponibilizado no website 
desta Direcção de Serviços. O prazo para a apresentação de 
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告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的首個工作日起計十

日內作出。

二零二零年十二月一日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,462.00）

通 告

甄選面試

（開考編號：2019/I09/AP/TS）

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局高級技

術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇——網絡基礎建

設）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的同一職

程、職級及職務範疇的職缺。經二零一九年九月四日第三十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理

制度的專業或職務能力評估開考通告。本局謹訂於以下日期、時

間及地點舉行甄選面試，每名投考人的面試時間為十五分鐘。

日期 二零二零年十二月二十八日至十二月二十九日

時間 十五分鐘（下午三時至下午五時十五分）

地點
澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教管理局

行政樓

辦理進入懲教管

理局的截止

登記時間

考試開始前十五分鐘

具體的甄選面試安排及《准考人須知》，於本通告公佈於

《澳門特別行政區公報》之日，張貼於澳門南灣大馬路中華廣場

8樓A座懲教管理局服務諮詢中心。准考人可於辦公時間（週一

至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時

三十分）到上述地點查閱，亦可在懲教管理局網頁（http://www.

dsc.gov.mo/）或行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查

閱。

二零二零年十一月二十六日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $2,085.00）

candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da RAEM.

Direcção dos Serviços Correccionais, 1 de Dezembro de 
2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Aviso

Entrevista de selecção

(Concurso n.º: 2019/I09/AP/TS)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 4 
de Setembro de 2019, para o preenchimento de um lugar vago, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de téc-
nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de informática (infraestruturas de redes), da 
Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a veri-
ficar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma carreira, cate-
goria e área funcional, até ao termo da validade do concurso, 
informam-se os candidatos admitidos da data, hora e local de 
realização da entrevista de selecção e da duração de entrevista 
é de 15 minutos para cada candidato. 

Data 28 de Dezembro a 29 de Dezembro de 2020

Hora 15 minutos (15,00-17,15 horas)

Local

Edf.º Administrativo da Direcção dos Ser-
viços Correccionais 
Rua de S. Francisco Xavier, Estrada de 
Cheoc Van, Coloane, Macau

Prazo para o 
tratamento 

do registo da 
entrada na DSC

15 minutos antes do início da realização da 
entrevista de selecção

As organizações concretas da entrevista de selecção e as 
«instruções para os candidatos admitidos» serão afixadas, no 
mesmo dia da publicação do presente aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, no Centro de 
Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Aveni-
da da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», 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), bem como nas páginas electrónicas da 
DSC (http://www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 26 de Novembro 
de 2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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消 防 局

通 告

按照二零二零年十一月十八日第四十七期第二組《澳門特別

行政區公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補

消防局人員編制基礎職程中現有之三個消防區長空缺。

經保安司司長於二零二零年十二月一日確認之投考人名單，

根據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事

化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布日起

張貼於消防局總部暨西灣湖行動站接待及投訴中心，以供查閱，

為期十日。

二零二零年十二月三日於消防局

局長 梁毓森消防總監

（是項刊登費用為 $1,065.00）

衛 生 局

名 單

根據二零二零年九月九日第三十七期《澳門特別行政區公

報》第二組內刊登的通告，以及按照經第24/2018號行政法規和

第178/2019號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令

規定而進行的婦產科專科培訓的全部同等學歷認可評核考試，

該評核成績已於二零二零年十一月十一日獲社會文化司司長確

認，現公佈如下：

1. 合格投考人：  分

朱茜 .................................................................................. 15.5

盧頴儀 .............................................................................. 14.4

譚真 .................................................................................. 13.9

2. 被淘汰的投考人： 備註

古少君 a）

備註：

a）缺席履歷考試。

二零二零年十月十一日於衛生局

典試委員會：

主席：婦產科主任醫生 方慧瑩醫生

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 18 de Novembro 
de 2020, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso 
de promoção para o preenchimento de três vagas de chefe, 
existentes na carreira de base do quadro do pessoal do Corpo 
de Bombeiros.

Por homologação do Secretário para a Segurança, de 1 de 
Dezembro de 2020, e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do 
Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, 
a lista dos candidatos encontra-se afixada no Centro de Aten-
dimento e Queixas, sito no Comando e Posto Operacional do 
Lago Sai Van do Corpo de Bombeiros, a partir da data da pu-
blicação do presente aviso, durante dez dias, a fim de ser con-
sultada. 

Corpo de Bombeiros, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa da prova de avaliação para o reconhecimento 
de equivalência total de formação em ginecologia e obste-
trícia, realizado de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 
15 de Março, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e 
nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 9 de 
Setembro de 2020, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Novem-
bro de 2020:

1. Candidatas aprovadas: valores

Zhu Qian ............................................................................. 15,5

Lou Weng I  ......................................................................... 14,4

Tan Zhen ............................................................................. 13,9

2. Candidata excluída: Nota

Ku Sio Kuan a)

Nota:

a) Por não ter comparecido à prova curricular.

Serviços de Saúde, aos 11 de Outubro de 2020.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Fong Wai Ieng, chefe de serviço de ginecolo-
gia e obstetrícia.
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正選委員：婦產科主任醫生 唐蘊瑩醫生

  婦產科顧問醫生 王錦詠醫生

（是項刊登費用為 $1,700.00）

根據二零二零年九月九日第三十七期《澳門特別行政區公

報》第二組內刊登的通告，以及按照經第24/2018號行政法規和

第178/2019號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令

規定而進行的普通外科專科培訓的全部同等學歷認可評核考

試，該評核成績已於二零二零年十一月十一日獲社會文化司司長

確認，現公佈如下：

被淘汰的投考人： 分 備註

伍海銳 ......................................................................... 9.0   a）

備註︰

a）履歷考試得分低於9.5分。

二零二零年十月十四日於衛生局

典試委員會：

主席：普通外科主任醫生 José Eduardo Fernandes da Costa 

  Maia醫生

正選委員：普通外科顧問醫生 李安定醫生

  普通外科顧問醫生 蔡念醫生

（是項刊登費用為 $1,303.00）

（開考編號：04119/01-TS）

為填補衛生局人員編制內建築範疇高級技術員職程第一職

階首席高級技術員一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現

的職缺，經二零一九年十一月二十七日第四十八期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評

估對外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 身份證編號　 最後成績

1.º 湯國棟 7427XXXX .......................................... 77.53

2.º 李玉婷 5165XXXX .......................................... 75.72

Vogais efectivos: Dr.ª Tong Van Ieng, chefe de serviço de gine-
cologia e obstetrícia; e

Dr.ª Wong Kam Weng, médica consultora de ginecologia e 
obstetrícia.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Classificativa da prova de avaliação para o reconhecimento 
de equivalência total de formação em cirurgia geral, realizado 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 37, II Série, de 9 de Setembro de 2020, homologa-
da por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Novembro de 2020:

Candidato excluído:

 valores Nota

Ng Hoi Ioi .................................................................... 9,0 a)

Nota:

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova 
curricular.

Serviços de Saúde, aos 14 de Outubro de 2020.

O Júri:

Presidente: Dr. José Eduardo Fernandes da Costa Maia, chefe 
de serviço de cirurgia geral.

Vogais efectivos: Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirurgia 
geral; e

Dr. Choi Nim, médico consultor de cirurgia geral.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º 04119/01-TS)

De classificação 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 principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de arquitectura, do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  N.º do BIR Classificação
 final

1.º Tong, Kuok Tong 7427XXXX .................. 77,53

2.º Lei, Iok Teng 5165XXXX................... 75,72
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名次 姓名 身份證編號　 最後成績

3.º 曾焯盈 5168XXXX .......................................... 62.57

4.º 梁天豪 5140XXXX .......................................... 57.15

5.º 劉偉源 5164XXXX .......................................... 56.19

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》第三十六條的規定，投考

人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作

日內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零二零年十一月二十三日社會文化司司長的批示認可）

二零二零年十一月十三日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 歐春鳳

正選委員：顧問高級技術員 徐家俊

  顧問高級技術員 李健強

（是項刊登費用為 $2,005.00）

公 告

（開考編號：05419/04-T）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫務管理範疇技

術員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零二零年四月一日第十四期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開

考的投考人的甄選面試成績名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人

事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九

時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並

上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零二零年十一月二十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

Ordem  Nome  N.º do BIR Classificação
 final

3.º Chang, Cheok Ieng 5168XXXX................... 62,57

4.º Leong, Tin Hou 5140XXXX ................... 57,15

5.º Lao, Wai Un 5164XXXX ................... 56,19

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Novembro de 2020).

Serviços de Saúde, aos 13 de Novembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Ao Chon Fong, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Choi Ka Chon, técnico superior assessor; e

 Lei Kin Keong, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 05419/04-T)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços em http://www.ssm.gov.mo/, e dos 
SAFP em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da 
entrevista de selecção 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, em regime de contrato administrativo de 
provimento, de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de gestão em saúde, dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 1 de Abril de 2020.

Serviços de Saúde, aos 27 de Novembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)
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（開考編號：A24/ISP/2020）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的衛生督察職程第

一職階首席衛生督察五十一缺，現根據第8/2010號法律《衛生督

察職程制度》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以考核方

式進行限制性晉級開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生

局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並於本局網頁內公佈。報

考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日

起計十天內作出。

二零二零年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,144.00）

（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

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。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，將衛生局專業或職務能力評

估對外開考的投考人知識考試（筆試）成績名單張貼在澳門若憲

馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一

至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時

三十分），並上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零二零年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Ref. do Concurso n.º A24/ISP/2020)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, e publicado na página electrónica destes Serviços, o 
aviso referente à abertura do concurso de acesso, de presta-
ção de provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços 
de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 8/2010 (Regime da 
carreira de inspector sanitário) e n.º 14/2009 (Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela 
Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento 
de cinquenta e um lugares de inspector sanitário principal, 
1.º escalão, da carreira de inspector sanitário, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento dos Servi-
ços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 04419/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da pro-
va de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concur-
so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de 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.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)
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（開考編號：04619/04-T）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補設施管理範疇技

術員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九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》第二十七條規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開考

的投考人確定名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時

四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛生局

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

safp.gov.mo）。

二零二零年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

通 告

（開考編號：03519/01-ENF）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補護士職程第一職

階一級護士164個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職

缺，經二零一九年九月十一日第三十七期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行對外開考通告。本局定於二零二

零年十二月二十八日至十二月三十一日，以及二零二一年一月四日

至一月六日舉行甄選面試，考試時間為早上九時三十分至下午六

時正，考試地點如下：

——澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心六樓會議

室

參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料以及

與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局

人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）。准考人可於辦公時間（週一

至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五

時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.ssm.

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

(Ref. do Concurso n.º 04619/04-T)

Torna-se público que, nos termos do artigo 27.º do Regula-
mento 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, 
se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, 
sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, Macau, podendo ser consultada no local 
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e dis-
ponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://www.
ssm.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista 
definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de 
contrato administrativo de provimento, de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, área de gestão de instalações, dos 
Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servicos 
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.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 03519/01-ENF)

Torna-se público que, para os candidatos do concurso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de cento e 
sessenta e quatro lugares de enfermeiro de grau I, 1.º escalão, 
da carreira de enfermagem, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 de 
Setembro de 2019, a entrevista de selecção terá lugar de 28 de 
Dezembro até 31 de Dezembro de 2020 e de 4 de Janeiro até 6 
de Janeiro de 2021, no período das 9,30 às 18,00 horas, no se-
guinte local:

— Sala de reunião na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edf. «Hotline», 6.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos, encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Januário, 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 
horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas pági-
nas electrónicas dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/ e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, em http://www.safp.gov.mo/.
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二零二零年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,620.00）

因本局文誤，刊登於二零二零年十一月十八日第四十七期

《澳門特別行政區公報》第二組內第16110頁和第16111頁，有關

二零二零年第三季度獲資助的名單中文版本有不正確之處，更

正如下：

原文為：“澳門無彊界青年協會”，應改為：“澳門無疆界青

年協會”；

原文為：“澳門龔人協會”，應改為：“澳門聾人協會”。

二零二零年十二月三日於衛生局

行政管理委員會主席 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

按照本人於二零二零年十月十六日的批示，下列人士被委

任為郭偉誠醫生投考家庭醫學專科最後評核考試（根據經第

24/2018號行政法規和第178/2019號行政長官批示修改的三月

十五日第8/99/M號法令）的典試委員會成員：

典試委員會的組成︰

主席：全科主治醫生 區德偉醫生

正選委員：全科主治醫生 林果醫生

  全科主治醫生 王燕醫生

候補委員：全科主治醫生 梁永權醫生

  全科主治醫生 余美媟醫生

考試地點：澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心六

樓

考試日期：二零二一年一月四日至五日

二零二零年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,417.00）

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

Por ter saído inexacta, por lapso destes Serviços, a versão 
chinesa da listagem dos apoios concedidos no 3.º trimestre de 
2020, publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 47, II Série, de 18 de Novembro de 2020, 
a páginas 16 110 e 16 111, se rectifica: 

Onde se lê «澳門無彊界青年協會», deve-se ler «澳門無疆界青
年協會»;

Onde se lê «澳門龔人協會», deve-se ler «澳門聾人協會».

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

Pel’O Conselho Administrativo, Lei Chin Ion, presidente.

(Custo desta publicação $ 827,00)

Por despacho do signatário, de 16 de Outubro de 2020, são no-
meados os membros do júri para a realização do exame de ava-
liação final de graduação em medicina familiar do Dr. Kuok Wai 
Seng (conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Au Tak Wai, médico assistente de clínica 
geral.

Vogais efectivos: Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de clínica 
geral; e

Dr.ª Wong In, médica assistente de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr. Leong Weng Kun, médico assistente de 
clínica geral; e

Dr.ª U Mei Sit, médica assistente de clínica geral.

Local da prova: 6.º andar, Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Macau.

Data da prova: 4 e 5 de Janeiro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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旅 遊 局

公 告

茲公佈，為填補旅遊局編制內公共財政管理範疇高級技術

員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零二零年一月八日第二期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以統一管理制度進行的專業或職務能

力評估對外開考通告。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，將旅遊局專業或職務能力評估開考的投

考人甄選面試成績名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局告示板（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本

局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo/）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年十二月二日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,303.00）

體 育 局

公 告

按照刊登於二零二零年十月二十八日第四十四期《澳門特別

行政區公報》第二組內的通告，本局通過考核方式進行對外開

考，以錄取兩名實習人員參加進入高級衛生技術員職程（營養職

務範疇）的實習，以便填補體育局人員編制高級衛生技術員職程

第一職階二等高級衛生技術員（營養職務範疇）一個職缺及以行

政任用合同制度填補的一個職缺。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第二十六條第二款的規定，臨時名單張貼在澳門羅理基博士大

馬路818號體育局總部接待處，並於本局網頁內公佈。

二零二零年十二月三日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,178.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Faz-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 informação da Direcção dos Serviços de Turismo, sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
Hotline, 12.º andar, Macau, para consulta dentro do horário 
seguinte (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 elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macaotourism.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 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 gestão financeira pública, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo, e dos que vierem 
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 2, II Série, de 8 de Janeiro de 2020.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Dezembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de dois lugares de estagiários ao 
estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde, 
área funcional dietética, para o preenchimento de um lugar 
vago no quadro, e um lugar vago em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, de técnico superior de saúde de 
2.ª classe, 1.º escalão, área funcional dietética, da carreira de 
técnico superior de saúde do Instituto do Desporto, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 28 de Outubro de 2020.

A lista provisória encontra-se afixada, para consulta, na 
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicada no sítio da internet 
deste Instituto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017.

Instituto do Desporto, aos 3 de Dezembro de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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學 生 福 利 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的經第293/2018

號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示，學生

福利基金現公佈二零二零年第三季財政資助名單：

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a 
particulares e a instituições particulares, vem o Fundo de Acção 
Social Escolar publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º 
trimestre de 2020:

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

利息補助貸款計劃：360名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 360 alunos

1/7/2020 $ 250,858.70 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

獎學金：2名學生

Bolsa de Mérito: 2 alunos 

1/7/2020 $ 124,000.00 發放2019/2020學年獎學金。

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2019/2020.

特別助學金：5名學生

Bolsa Especial: 5 alunos

1/7/2020 $ 208,560.00 發放2019/2020學年特別助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2019/2020.

特殊助學金：81名學生

Bolsa Extraordinária: 81 alunos 

1/7/2020 $ 3,201,746.80 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

獎學金：2名學生

Bolsa de Mérito: 2 alunos 

13/7/2020 $ 86,400.00 發放2019/2020學年獎學金。

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2019/2020.

特別助學金：1名學生

Bolsa Especial: 1 aluno

13/7/2020 $ 29,520.00 發放2019/2020學年特別助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2019/2020.

特別資助：何倩怡

Subsídio especial: Ho Sin I

13/7/2020 $ 25,000.00 資助經濟困難學生購買輔具。

Concessão de subsídio para aquisição de ma-

teriais de ajuda aos alunos com dificuldades 

económicas.

利息補助貸款計劃：6名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 6 alunos

13/7/2020 $ 87,506.40 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

特殊助學金：8名學生

Bolsa Extraordinária: 8 alunos 

13/7/2020 $ 171,870.70 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

利息補助貸款計劃：353名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 353 alunos

3/8/2020 $ 291,838.50 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

特別助學金：2名學生

Bolsa Especial: 2 alunos

3/8/2020 $ 19,680.00 發放2019/2020學年特別助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2019/2020.
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二零二零年十一月二十六日於學生福利基金

行政管理委員會主席 老柏生（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $3,897.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程

——偉龍馬路連接線」

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：氹仔北安大馬路、北安圓形地及偉龍馬路周邊

路段。

4. 承攬工程目的：建造連接澳氹第四條跨海大橋和北安大

馬路及偉龍馬路的行車天橋及重整周邊路網。

Fundo de Acção Social Escolar, aos 26 de Novembro de 2020.

O Presidente do Conselho Administrativo, Lou Pak Sang, 
director dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 3 897,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção da rede viária na periferia dos 

pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau-Taipa – 

Ligação da Av. Wai Long»

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: nos troços da Estrada de Pac 
On, Rotunda de Pac On e Av. Wai Long, Taipa e área periféri-
ca. 

4. Objecto da empreitada: construção de viadutos para ligar 
a quarta ponte marítima Macau-Taipa e à Estrada de Pac On 
e à Av. Wai Long, bem como de reordenamento da rede viária 
periférica.

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

特別助學金：1名學生

Bolsa Especial: 1 aluno

3/8/2020 $ 59,040.00 發放2019/2020學年特別助學金。

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2019/2020.

利息補助貸款計劃：9名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 9 alunos

13/8/2020 $ 47,454.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

特殊助學金：30名學生

Bolsa Extraordinária: 30 alunos 

13/8/2020 $ 609,723.10 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

利息補助貸款計劃：266名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 266 alunos

1/9/2020 $ 160,149.10 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

利息補助貸款計劃：32名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 32 alunos

17/9/2020 $ 254,450.40 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

總數

Total

$ 5,627,797.70 
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5. 最長施工期：

5.1 總施工期：

第一階段：完成機場&碼頭至四橋的橋樑、機場匝道橋樑

（K0+298至K0+664.357段），及碼頭匝道橋樑，以及北安大馬

路和北安圓形地的道路重整的所有工程（見案卷I V.3.圖則目

錄及圖則中的圖紙編號RV5-01-03-01）——最長施工期為550

（五百五十）工作天，由首次委託工程日起計算；

第二階段：完成其餘工程，包括機場匝道橋樑（K0+000至

K0+298段），及偉龍馬路北行線的所有工程（見案卷I V.3.圖則

目錄及圖則中的圖紙編號RV5-01-03-01）——最長施工期為315

（三百一十五）工作天，由第三次委託工程日起計算；

5.2 工程節點1：完成第一階段工作範圍內所有樁基礎施

工——最長施工期為290（二百九十）工作天，由首次委託工程日

起計算；

5.3 工程節點2：完成第一階段工作範圍內所有橋樑結構，包

括基礎、承台、橋墩和橋身——最長施工期為460（四百六十）工

作天，由首次委託工程日起計算；

5.4 工程節點3：完成第二階段工作範圍內所有樁基礎施

工——最長施工期為150（一百五十）工作天，由第三次委託工程

日起計算；

5.5 工程節點4：完成第二階段工作範圍內所有橋樑結構，包

括基礎、承台、橋墩和橋身——最長施工期為250（二百五十）工

作天，由第三次委託工程日起計算。

（由競投者訂定：須參照招標方案前序第7條及第8條以及

承攬規則之說明）

 6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬，樁基礎部分以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$6,200,000.00（澳門幣陸佰貳拾萬元整），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

5. Prazo máximo de execução: 

5.1 Prazo global de execução: 

Primeira (1.ª) fase: para a conclusão do viaduto do aeroporto 
e do terminal marítimo à quarta ponte Macau-Taipa, rampa 
de acesso do viaduto do aeroporto (de K0+298 a K0+664.357), 
rampa de acesso do viaduto do terminal marítimo, bem como 
de todas as obras de reordenamento de vias viárias da Estrada 
de Pac On e da Rotunda de Pac On (vide o desenho n.º RV5-
01-03-01 do IV.3 Índice de Peças Desenhadas e Desenhos do 
Processo), sendo o prazo máximo de execução de 550 (qui-
nhentos e cinquenta) dias de trabalho, contados a partir da 
data da 1.ª consignação da obra;

Segunda (2.ª) fase: para a conclusão das restantes obras, que 
abrangem: rampa de acesso do viaduto do aeroporto (K0+000 
a K0+298) e todas as obras da linha norte da Av. Wai Long (vide 
o desenho n.º RV5-01-03-01 do IV.3 Índice de Peças Desenha-
das e Desenhos do Processo), sendo o prazo máximo de exe-
cução de 315 (trezentos e quinze) dias de trabalho, contados a 
partir da data da 3.ª consignação da obra;

5.2 1.ª meta obrigatória de execução: conclusão de execução 
das fundações por estacas no âmbito dos trabalhos da Primeira 
(1.ª) fase, sendo o prazo máximo de execução de 290 (duzentos 
e noventa) dias de trabalho, contados a partir da data da 1.ª 
consignação da obra;

5.3 2.ª meta obrigatória de execução: conclusão de todas as 
estruturas dos viadutos no âmbito dos trabalhos da Primeira 
(1.ª) fase, estando incluídos: fundações, maciço de encabeça-
mento, pilares e tabuleiro dos viadutos, sendo o prazo máximo 
de execução de 460 (quatrocentos e sessenta) dias de trabalho, 
contados a partir da data da 1.ª consignação da obra;

5.4 3.ª meta obrigatória de execução: conclusão de execução 
das fundações por estacas no âmbito dos trabalhos da Segunda 
(2.ª) fase, sendo o prazo máximo de execução de 150 (cento e 
cinquenta) dias de trabalho, contados a partir da data da 3.ª 
consignação da obra;

5.5 4.ª meta obrigatória de execução: conclusão de todas as 
estruturas dos viadutos no âmbito dos trabalhos da Segunda 
(2.ª) fase, estando incluídos: fundações, maciço de encabeça-
mento, pilares e tabuleiro dos viadutos, sendo o prazo máximo 
de execução de 250 (duzentos e cinquenta) dias de trabalho, 
contados a partir da data da 3.ª consignação da obra.

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 7 e 8 
do Preâmbulo do programa do concurso, bem como o caderno 
de encargos)

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 preço global, sen-
do as fundações por estacas por série de preços.

8. Caução provisória: $6 200 000,00  (seis milhões e duzentas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
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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。

1）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。

2）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。

3）由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過2

（二）名，其中一名成員的參與百分比不得低於60%，也不得高

於70%，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：二零二一年一月二十日（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：二零二一年一月二十一日（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。

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. 

1) As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta. 

2) 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, 
singulares ou colectivas.

3) Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, 
devem ter no máximo até dois (2) membros, sendo que a per-
centagem da participação de um dos membros não deve ser 
inferior a 60% e não superior a 70%, não sendo necessário que 
entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação.

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 20 de Janeiro de 2021 (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 seguin-
te 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 21 de Janeiro de 2021 (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.
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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（澳門幣壹仟元整）。

17. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%；

——施工期30%；

——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：

由二零二一年一月六日至截標日止，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。

二零二零年十二月三日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $7,678.00）

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%;

— 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 
total 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 6 de Janeiro de 2021, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 3 
de Dezembro de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 7 678,00)
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