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行  政  暨  公  職  局

公 告

根據經十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二

月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員

通則》第五十七條第三款的規定，現將本局為填補人員編制翻

譯員職程第一職階主任翻譯員三缺，以審閱文件、有限制的

方式進行的一般晉升開考的報考人臨時名單張貼在水坑尾街

一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財

政處以供查閱，為期十天，自本公告公布日起計。開考的公告

已在二零零九年二月十八日的第七期《澳門特別行政區公報》

第二組內公布。

二零零九年三月九日於行政暨公職局

局長 朱偉幹 

（是項刊登費用為 $1,056.00）

法  務  局

名  單

為填補法務局人員編制高級技術員人員組別第一職階首席

高級技術員（法律範疇）二缺，以審查文件及有限制方式進行

普通晉升開考，其開考公告已刊登於二零零九年二月二十五日

第八期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人評核名單如

下：

合格應考人： 分

1.º 羅靜萍 ........................................................................8.30

2.º 蔣永恆 ........................................................................7.94

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內提起上訴。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO                             

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, a partir da data da 
publicação do presente anúncio, durante dez dias, na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de três lugares de intérpre-
te-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor 
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 2009, nos 
termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decre to-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro. 

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 9 de Março de 2009. 

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 056,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares na categoria de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
área jurídica, do grupo de pessoal técnico superior do quadro de 
pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 
25 de Fevereiro de 2009:

Candidatos aprovados: valores 

1.º Lo Cheng Peng.................................................................8,30

2.º Cheong Weng Hang .........................................................7,94

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, em vigor, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, con-
tados da data da sua publicação.

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

liza
印章
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（經行政法務司司長於二零零九年三月三十一日的批示確認）

二零零九年三月二十日於法務局

典試委員會：

主席：代副局長 梁葆瑩

正選委員：行政暨財政管理廳廳長 李勝里

     法律草擬廳代廳長 許麗芳

（是項刊登費用為 $1,498.00）

為填補法務局人員編制高級技術員人員組別第一職階首席

高級技術員（行政、財政及計劃範疇）三缺，以審查文件及有

限制的方式進行普通晉升開考，其開考公告已刊登於二零零九

年二月二十五日第八期《澳門特別行政區公報》第二組內。准

考人評核名單如下：

合格准考人：                                分

1.º  劉潔心 .......................................................................8.64

2.º 李宇騰 ........................................................................8.18

3.º 陳玉儀 ........................................................................8.13

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，准考人可自本名單公布之日起計算十個工作日內提起上

訴。

（經行政法務司司長於二零零九年三月三十一日的批示確認）

二零零九年三月二十三日於法務局

典試委員會：

主席：行政暨財政管理廳廳長 李勝里

正選委員：法律翻譯廳代廳長 吳子健

     人力資源處處長 鄺婉瑩

（是項刊登費用為 $1,362.00）

為填補法務局人員編制內傳譯及翻譯人員組別第一職階顧

問翻譯一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉升開考，

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

Administração e Justiça, de 31 de Março de 2009).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 20 de Mar-
ço de 2009.

O Júri:                               

Presidente: Leong Pou Ieng, subdirectora, substituta.

Vogais efectivos: Lei Seng Lei, chefe do Departamento de 
Ges tão Administrativa e Financeira; e

Hoi Lai Fong, chefe do Departamento de Produção Jurídica, 
substituta.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documen-
tal, de acesso, condicionado, para o preenchimento de três lu ga-
res na categoria de técnico superior principal, 1.º escalão, da área 
administrativa, financeira e planeamento, do grupo de pessoal 
técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2009:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lau Kit Sam .....................................................................8,64

2.º Lei U Tang  .......................................................................8,18

3.º Chan Iok I ........................................................................8,13

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, em vigor, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 31 de Março de 2009).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de Mar-
ço de 2009.

O Júri:                              

Presidente: Lei Seng Lei, chefe do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira.

Vogais efectivos: Ng Chi Kin, chefe do Departamento de Tra-
dução Jurídica, substituto; e

Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 362,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar na 
categoria de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, do grupo 
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其開考公告已刊登於二零零九年二月二十五日第八期《澳門特

別行政區公報》第二組內。准考人評核名單如下：

合格准考人： 分

辜美寶 ..............................................................................8.03

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，准考人可自本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴

願。

（經行政法務司司長於二零零九年三月三十一日的批示確認）

二零零九年三月二十三日於法務局

典試委員會：

主席：代局長 Diana Maria Vital Costa

正選委員：行政暨財政管理廳廳長 李勝里

     法律翻譯廳代廳長 吳子健

（是項刊登費用為 $1,260.00）

統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補人員編制之第一職階一等技術員一

缺，經於二零零九年三月十八日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考

的招考公告，現根據十二月二十一日第87/89/M號法令第一條

核准，並經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公

共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時

名單張貼於宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓本局行政

暨財政處告示板以供查閱。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零零九年三月三十一日於統計暨普查局

代局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,056.00）

de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Feve-
reiro de 2009:

Candidato aprovado: valores

Ku Mei Pou  ..........................................................................  8,03

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, em vigor, o candidato pode 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 31 de Março de 2009).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de Mar-
ço de 2009.

O Júri:

Presidente: Diana Maria Vital Costa, directora, substituta.

Vogais efectivos: Lei Seng Lei, chefe do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira; e

Ng Chi Kin, chefe do Departamento de Tradução Jurídica, 
substituto.

(Custo desta publicação $ 1 260,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anún-
cio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal 
desta DSEC, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, 
II Série, de 18 de Março de 2009, nos termos do n.º 3 do artigo 
57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 31 de Mar-
ço de 2009.

A Directora dos Serviços, substituta, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 056,00)
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退 休 基 金 會

通 告

按照經濟財政司司長於二零零九年四月一日的批示，以及

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，現通過考試

方式進行普通入職開考，以填補退休基金會人員編制專業技術

員人員組別第一職階二等技術輔導員五缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。開考報名表應自本通告

公佈於《澳門特別行政區公報》後第一個工作日起計二十天內

遞交。本開考的有效期在有關空缺被填補後終止。

2. 報考條件

報考人必須符合以下條件，方可報考：

a）根據澳門特別行政區基本法第九十七條之規定，報考人

必須是澳門特別行政區永久性居民；

b）符合根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第

一款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具有十一年級或以上學歷的人士。

3. 應遞交的文件

與公職無聯繫的報考人應遞交：

a）身分證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）所要求學歷的證明文件（須出示正本作核對）；

c）履歷（須親筆簽署，否則視為欠交）；及

d）相關工作經驗證明文件（如有請遞交，否則在履歷分析

階段將不予考慮該項目的評分）。

與公職有聯繫的報考人應遞交：

a）身分證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）所要求學歷的證明文件（須出示正本作核對）；

c）履歷（須親筆簽署，否則視為欠交）；

FUNDO DE PENSÕES

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 1 de Abril de 2009, se encontra 
aberto o concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, 
nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau (ETAPM), em vigor, para o pre-
enchimento de cinco vagas de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de 
pessoal do Fundo de Pensões.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a entrega da ficha de ins-
crição ao concurso, contados a partir do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau. O prazo de validade 
esgota-se com o preenchimento das vagas postas a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
condições seguintes:

a) Sejam residentes permanentes da RAEM, nos termos do 
artigo 97.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do ETAPM, em vigor;

c) Possuam como habilitações académicas o 11.º ano de esco-
laridade ou superior.

3. Documentos a apresentar

Os candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do 
original para confirmação);

b) Documento comprovativo das habilitações académicas 
(apresentação do original para confirmação);

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma); e

d) Documento comprovativo de experiência profissional 
(entregá-lo se tiver, sob pena de não considerar este factor para 
a pontuação da fase de análise curricular).

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do 
original para confirmação);

b) Documento comprovativo das habilitações académicas 
(apresentação do original para confirmação);

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);



N.º 14 — 8-4-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3755

d）有關部門發出的個人紀錄，其內尤須載明曾擔任的職

務、現所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公

職的年資，以及參加開考所需之工作評核；及

e）相關工作經驗證明文件（如有請遞交，否則在履歷分析

階段將不予考慮該項目的評分）。

報考人如屬退休基金會人員，以及上述a）、b）、d）和

e）項所指的文件已存放在其個人檔案內，則可豁免遞交，但

須在報名表上明確聲明。

4. 報名方式及地點

報考人須填寫現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十二條第二款所提及的第65/GM/99號批示附件格式七表格

（印務局專印），並於指定期限及正常辦公時間內遞交到澳門

宋玉生廣場181至187號光輝商業中心20樓行政及財政處接待處

櫃台。

5. 職務性質

須具從學歷及專業資格中理論及實踐性之技術知識，以便

以對方法及程序之認識或配合為基礎，擔任既定指令中之技術

應用執行性職務。

6. 薪俸

第一職階二等技術輔導員薪俸點為十二月二十一日第

86/89/M號法令附件一之表三第七級別所載的260點。

7. 甄選方式

7 .1 . 甄選將以不超過三小時筆試的知識考試（第一階

段）、專業面試（第二階段）和履歷分析（第三階段）進行，

評分比例如下：

a）知識考試（淘汰制）——40%；

b）專業面試（淘汰制）——40%；

c）履歷分析——20%。

7.2. 考試採用十分制，凡知識考試或專業面試成績分別低

於五分者，將被淘汰且不得進入下一階段。

8. 考試範圍

《澳門特別行政區基本法》；

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a 
carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antigui-
dade na categoria e na função pública e as avaliações do desem-
penho relevantes para apresentação a concurso; e

e) Documento comprovativo de experiência profissional 
(entregá-lo se tiver, sob pena de não considerar este factor para 
a pontuação da fase de análise curricular).

Os candidatos, pertencentes ao Fundo de Pensões, ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b), d) e e) se os mesmos se encontrarem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser declara-
do expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
do modelo n.º 7, anexo ao Despacho n.º 65/GM/99 (exclusivo da 
Imprensa Oficial), a que alude o n.º 2 do artigo 52.º do Estatu-
to dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em 
vigor, devendo ser entregue, dentro do prazo estabelecido e du-
rante as horas normais de expediente, no Balcão de Atendimen-
to da Divisão Administrativa e Financeira do Fundo de Pensões, 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, Centro 
Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com base 
no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, enqua-
drados em directivas bem definidas, exigindo conhecimentos 
técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilitação aca-
démica e profissional.

6. Vencimento

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
260 da tabela de índice de vencimento, constante do nível 7 do 
mapa 3 do anexo I do Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de De-
zembro.

7. Método de selecção

7.1. A selecção será feita mediante a prestação de prova escri-
ta de conhecimentos (1.ª fase), com a duração máxima de três 
horas, complementada por entrevista profissional (2.ª fase) e 
análise curricular (3.ª fase), as quais são ponderadas da seguinte 
forma:

a) Prova escrita de conhecimentos (eliminatória) — 40%;

b) Entrevista profissional (eliminatória) — 40%; e

c) Análise curricular — 20%.

7.2. Não serão admitidos para a fase seguinte, sendo consi-
derados excluídos, os candidatos que obtenham classificação 
inferior a cinco valores respectivamente na prova escrita de co-
nhecimentos ou na entrevista profissional, aferida numa escala 
de dez valores.

8. Programa

Lei Básica da RAEM;
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第16/2006號行政法規——退休基金會的組織及運作；

經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

經修改後之十二月二十一日第85/89/M號法令——澳門公共

行政機關的領導及主管人員通則；

經修改後之十二月二十一日第86/89/M號法令——澳門公共

行政的一般及特別職程制度；

經修改後之十二月二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門

公共行政工作人員通則》；

第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

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；

第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設立、

組成及運作規則；

第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制度；

經修改後之第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供款規

章；

經修改後之五月二十七日第25/96/M號法令；

第6/2006號行政法規——公共財政管理制度；

第325/2006號行政長官批示——列明關於第6/2006號行政

法規第十九條第二款（一）項規定的“確定及必要開支的負

擔”的各項開支；

第347/2006號行政長官批示——訂定澳門特別行政區公共

行政部門的預算修改及補充預算的相關步驟；

第66/2006號經濟財政司司長批示——核准公共收入及開支

經濟分類的指引，以及公共開支職能分類的指引；

經修改後之十一月二十一日第41/83/M號法令；

經修改後之十二月十五日第122/84/M號法令——工程及資

產與勞務之取得的開支制度；

經修改後之七月六日第63/85/M號法令。

Regulamento Administrativo n.º 16/2006 — Organização e 
funcionamento do Fundo de Pensões;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

Estatuto do pessoal de direcção e chefia dos Serviços da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, em vigor;

Regime geral e especial das carreiras da Administração Pú-
blica de Macau, estipulado no Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de 
Dezembro, em vigor;

Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma-
cau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezem-
bro, em vigor;

Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desempe-
nho dos trabalhadores da Administração Pública;

Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime Geral de 
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública;

Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras rela-
tivas à constituição, composição e funcionamento da Comissão 
Paritária;

Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos pré-
mios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos servi-
ços públicos;

Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos, em vigor;

Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento da 
aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos;

Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 de Maio, em vigor;

Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de Admi-
nistração Financeira Pública;

Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — «despesa 
certa e indispensável», para efeitos da alínea 1) do n.º 2 do arti-
go 19.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006;

Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006 — Estabelece 
a tramitação das alterações orçamentais e dos orçamentos su-
plementares do sector público administrativo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 — Aprovadas as Instruções para a Classificação 
Económica das Receitas e das Despesas Públicas e a Classifica-
ção Funcional das Despesas Públicas;

Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, em vigor;

Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, em vigor — 
Regime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, em vigor.
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准考人在知識考試（筆試）時，祇可參閱上述法例。知識

考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通知。

9. 適用法例

本開考由現行《澳門公共行政工作人員通則》規範。

10. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公積金制度廳廳長 江海莉

正選委員：行政及財政處處長 鍾日暖

     退休及撫卹制度財務資源管理處處長 陳楊智慧

候補委員：顧問高級技術員 余玉蓮

     特級技術員 羅日昌

二零零九年四月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $7,544.00）

按照經濟財政司司長於二零零九年四月一日的批示，以及

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，現通過考試

方式進行普通入職開考，以填補退休基金會人員編制專業技術

員人員組別第一職階二等助理技術員五缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。開考報名表應自本通告

公佈於《澳門特別行政區公報》後第一個工作日起計二十天內

遞交。本開考的有效期在有關空缺被填補後終止。

2. 報考條件

報考人必須符合以下條件，方可報考：

a）根據澳門特別行政區基本法第九十七條之規定，報考人

必須是澳門特別行政區永久性居民；

b）符合根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第

一款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta 
na prova de conhecimentos (prova escrita) apenas os diplomas 
legais acima mencionados. O local, a data e hora da realização 
da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista 
definitiva dos candidatos admitidos.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
em vigor.

10. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Fátima Maria da Conceição da Rosa, chefe do De-
partamento do Regime de Previdência.

Vogais efectivos: Chong Ut Nun, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira; e

Chen Ieong Chi Vai, chefe da Divisão de Gestão dos Recur-
sos Financeiros para a Aposentação e Sobrevivência.

Vogais suplentes: U Iok Lin, técnico superior assessor; e

Lo Iat Cheong, técnico especialista.

Fundo de Pensões, aos 3 de Abril de 2009.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 7 544,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 1 de Abril de 2009, se encontra 
aberto o concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, 
nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau (ETAPM), em vigor, para o pre-
enchimento de cinco vagas de técnico auxiliar de 2.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de 
pessoal do Fundo de Pensões. 

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a entrega da ficha de ins-
crição ao concurso, contados a partir do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau. O prazo de validade 
esgota-se com o preenchimento das vagas postas a concurso. 

2. Condições de candidatura 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
condições seguintes:

a) Sejam residentes permanentes da RAEM, nos termos do 
artigo 97.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau; 

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do ETAPM, em vigor; 
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c）具有九年級或以上學歷的人士。

3. 應遞交的文件

與公職無聯繫的報考人應遞交：

a）身分證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）所要求學歷的證明文件（須出示正本作核對）；

c）履歷（須親筆簽署，否則視為欠交）；及

d）相關工作經驗的證明文件（如有請遞交，否則在履歷分

析階段將不予考慮該項目的評分）。

與公職有聯繫的報考人應遞交：

a）身分證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）所要求學歷的證明文件（須出示正本作核對）；

c）履歷（須親筆簽署，否則視為欠交）；

d）有關部門發出的個人紀錄，其內尤須載明曾擔任的職

務、現所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公

職的年資，以及參加開考所需之工作評核；及

e）相關工作經驗證明文件（如有請遞交，否則在履歷分析

階段將不予考慮該項目的評分）。

報考人如屬退休基金會人員，以及上述a）、b）、d）和

e）項所指的文件已存放在其個人檔案內，則可豁免遞交，但

須在報名表上明確聲明。

4. 報名方式及地點

報考人須填寫現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十二條第二款所提及的第65/GM/99號批示附件格式七表格

（印務局專印），並於指定期限及正常辦公時間內遞交到澳門

宋玉生廣場181至187號光輝商業中心20樓行政及財政處接待處

櫃台。

5. 職務性質

以設立或配合方法及程序，擔任既定指令中之技術應用執

行性職務。

c) Possuam como habilitações académicas o 9.º ano de escola-
ridade ou superior. 

3. Documentos a apresentar 

Os candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar: 

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do 
original para confirmação); 

b) Documento comprovativo das habilitações académicas 
(apresentação do original para confirmação); 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma); e 

d) Documento comprovativo de experiência profissional 
(entregá-lo se tiver, sob pena de não considerar este factor para 
a pontuação da fase de análise curricular). 

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do 
original para confirmação);

b) Documento comprovativo das habilitações académicas 
(apresentação do original para confirmação); 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma); 

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a 
carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antigui-
dade na categoria e na função pública e as avaliações do desem-
penho relevantes para apresentação a concurso; e 

e) Documento comprovativo de experiência profissional (en-
tregá-lo se tiver, sob pena de não considerar este factor para a 
pontuação da fase de análise curricular). 

Os candidatos, pertencentes ao Fundo de Pensões, ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b), d) e e) se os mesmos se encontrarem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser declara-
do expressamente tal facto na ficha de inscrição. 

4. Forma de admissão e local 

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
do modelo n.º 7, anexo ao Despacho n.º 65/GM/99 (exclusivo da 
Imprensa Oficial), a que alude o n.º 2 do artigo 52.º do Estatu-
to dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em 
vigor, devendo ser entregue, dentro do prazo estabelecido e du-
rante as horas normais de expediente, no Balcão de Atendimen-
to da Divisão Administrativa e Financeira do Fundo de Pensões, 
sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, Centro 
Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau. 

5. Conteúdo funcional 

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com base 
no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, en-
quadrados em directivas bem definidas. 
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6. 薪俸

第一職階二等助理技術員薪俸點為十二月二十一日第

86/89/M號法令附件一之表三第五級別所載的195點。

7. 甄選方式

7.1. 甄選將以不超過三小時筆試的知識考試（第一階段）、

專業面試（第二階段）和履歷分析（第三階段）進行，評分比

例如下：

a）知識考試（淘汰制）——40%；

b）專業面試（淘汰制）——40%；

c）履歷分析——20%。

7.2. 考試採用十分制，凡知識考試或專業面試成績分別低於

五分者，將被淘汰且不得進入下一階段。

8. 考試範圍

《澳門特別行政區基本法》；

第16/2006號行政法規——退休基金會的組織及運作；

經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

經修改後之十二月二十一日第85/89/M號法令——澳門公共

行政機關的領導及主管人員通則；

經修改後之十二月二十一日第86/89/M號法令——澳門公共

行政的一般及特別職程制度；

經修改後之十二月二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門

公共行政工作人員通則》；

經修改後之五月二十七日第25/96/M號法令；

二月二日第5/98/M號法令；

第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

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；

第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設立、

組成及運作規則；

第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制度；

經修改後之第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

6. Vencimento 

O técnico auxiliar de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
195 da tabela de índice de vencimento, constante do nível 5 do 
mapa 3 do anexo I do Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de De-
zembro. 

7. Método de selecção 

7.1. A selecção será feita mediante prestação de prova escri-
ta de conhecimentos (1.ª fase), com a duração máxima de três 
horas, complementada por entrevista profissional (2.ª fase) e 
análise curricular (3.ª fase), as quais são ponderadas da seguinte 
forma: 

a) Prova escrita de conhecimentos (eliminatória) — 40%;

b) Entrevista profissional (eliminatória) — 40%; e

c) Análise curricular — 20%.

7.2. Não serão admitidos para a fase seguinte, sendo consi-
derados excluídos, os candidatos que obtenham classificação 
inferior a cinco valores respectivamente na prova escrita de co-
nhecimentos ou na entrevista profissional, aferida numa escala 
de dez valores. 

8. Programa 

Lei Básica da RAEM; 

Regulamento Administrativo n.º 16/2006 — Organização e 
funcionamento do Fundo de Pensões; 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro; 

Estatuto do pessoal de direcção e chefia dos Serviços da 
Ad ministração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, em vigor; 

Regime Geral e especial das carreiras da Administração Pú-
blica de Macau, estipulado no Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de 
Dezembro, em vigor; 

Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma-
cau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezem-
bro, em vigor; 

Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 de Maio, em vigor; 

Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro; 

Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desempe-
nho dos trabalhadores da Administração Pública; 

Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime Geral de 
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública; 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras rela-
tivas à constituição, composição e funcionamento da Comissão 
Paritária; 

Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos pré-
mios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos servi-
ços públicos; 

Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos, em vigor; 
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第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供款規

章。

准考人在知識考試（筆試）時，祇可參閱上述法例。知識

考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通知。

9. 適用法例

本開考由現行《澳門公共行政工作人員通則》規範。

10. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：退休及撫卹制度會員輔助處處長 陳劍鳴

正選委員：公積金供款人輔助處處長 周桂芳

     組織及資訊處處長 羅禮堅

候補委員：特級技術輔導員 譚美蓮

     特級技術輔導員 周美珮

二零零九年四月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $6,493.00）

根據第15/2006號行政法規第二十七條第三款的規定，現公

佈獲經濟財政司司長於二零零九年三月三十日核准附有帳目法

定證書的公積金制度二零零八年度財務報表：

Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento da 
aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos. 

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta 
na prova de conhecimentos (prova escrita) apenas os diplomas 
legais acima mencionados. O local, a data e hora da realização 
da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista 
definitiva dos candidatos admitidos. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
em vigor. 

10. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Chan Kim Meng, chefe da Divisão de Apoio aos 
Subscritores do Regime de Aposentação e Sobrevivência.

Vogais efectivos: Chow Kuai Fong, chefe da Divisão de Apoio 
aos Contribuintes do Regime de Previdência; e

Lo Lai Kin, chefe da Divisão de Organização e Informática.

Vogais suplentes: Tam Mei Lin, adjunto-técnico especialista; e 

Chau Mei Pui, adjunto-técnico especialista. 

Fundo de Pensões, aos 3 de Abril de 2009. 

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 6 493,00)

Ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 15/2006, publicam-se as demonstrações financeiras 
anuais do Regime de Previdência relativas ao exercício de 2008 
acompanhadas da certificação legal das contas, aprovadas por 
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finan-
ças, de 30 de Março de 2009:

澳門特別行政區公務人員公積金制度
Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM

年度活動報表 
Demonstração dos Movimentos Anuais

截至二零零八年十二月三十一日止年度 
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2008

附註

Notas

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣

MOP

年初可作福利分派的淨資產 
Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios no Início do Ano

1,332,087,729 -

供款收入 
Receitas das Contribuições

個人供款帳戶

Contas das Contribuições Individuais
166,521,965 316,882,492
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附註

Notas

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣

MOP

澳門特別行政區供款帳戶 
Contas das Contribuições da RAEM

332,941,858 242,423,303

特別帳戶 
Contas Especiais

4 817,776 377,346,613

過渡帳戶 
Contas Transitórias

5 253,017 391,733,051

500,534,616 1,328,385,459

已付及應付離職供款人權益 
Direitos Pagos e a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço

6 (11,644,288) (7,488,622)

已付及應付不獲歸屬權益的帳戶餘額 
Saldos das Contas de Direitos Não Revertidos Pagos e a Pagar

2(g) (9,867,202) (8,614,543)

投放供款項目的價值變動 
Mais ou Menos Valia dos Planos de Aplicação das Contribuições

7 (450,742,550) 18,752,253

(472,254,040) 2,649,088

其他收入 
Outras Receitas

8 98,152 1,053,182

年底可作福利分派的淨資產 
Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios no Final do Ano

1,360,466,457 1,332,087,729

財務狀況表

Demonstração do Resultado Financeiro

於二零零八年十二月三十一日

 em 31 de Dezembro de 2008

附註

Notas

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣

MOP

資產

Activo

投放供款項目

Planos de Aplicação das Contribuições
9 1,358,739,716 1,328,869,613

銀行存款

Depósitos Bancários
10 3,226,778 3,778,678

其他應收

Outros Valores a Receber
11 109,768 398,810

1,362,076,262 1,333,047,101

負債

Passivo

應付離職供款人權益

Direitos a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço
12 (1,609,609) (958,834)

應付澳門特別行政區

Valores a Pagar à RAEM
13 (1) (189)

其他應付

Outros Valores a Pagar
(195) (349)

(1,609,805) (959,372)

可作福利分派的淨資產 
Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios

1,360,466,457 1,332,087,729
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Notas às Demonstrações Financeiras 

1. Informação básica 

O Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos da RAEM («Regime de Previdência»), foi constituído 
pela Lei n.º 8/2006, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2007. Nos termos do disposto pelo artigo 2.º do referido diplo-
ma, cabe ao Fundo de Pensões a gestão e a execução do regime, 
sendo os planos, o funcionamento e a fiscalização da aplicação 
das contribuições regulamentados pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 15/2006.

Os trabalhadores dos Serviços Públicos que preenchem os re-
quisitos estipulados no artigo 3.º da Lei n.º 8/2006, podem aderir 
ao Regime de Previdência através de inscrição. Além disso, os 
subscritores que, em 31 de Dezembro de 2006, se encontrem 
inscritos no Regime de Aposentação e Sobrevivência (excluindo 
os magistrados judiciais e do Ministério Público), podem até 29 
de Junho de 2007, requerer a mudança para o Regime de Pre-
vidência, sendo o respectivo tempo de serviço para efeitos de 
aposentação e sobrevivência até 31 de Dezembro de 2006, con-
vertido em tempo de contribuição do Regime de Previdência e 
em valor a transferir. 

O Regime de Previdência é um plano de garantias de aposen-
tação, baseado no sistema de contribuições definidas, pelo qual 
os trabalhadores dos Serviços Públicos e o Governo efectuam 
mensalmente contribuições a taxas previamente fixadas. O Fun-
do de Pensões procede à aplicação das respectivas contribuições 
nos planos de aplicação disponibilizados pelo regime, consoante 
a vontade do contribuinte. As garantias de aposentação são fa-
cultadas aos contribuintes através de acumulação das contribui-
ções e dos rendimentos obtidos das respectivas aplicações. 

(a) Cancelamento da inscrição

É automaticamente cancelada a inscrição do contribuinte que  
se desligue do serviço ou passe a estar em situação que não lhe 
permita a adesão ao Regime de Previdência.

（b）供款人人數的變動

   Variação do número de contribuintes

供款人數

Total de contribuintes

截至2007年12月31日
Até 31 de Dezembro de 2007

9,306

於年度內新登記

Novas inscrições do corrente ano
1,589

於年度內註銷登記

Cancelamentos de inscrição do corrente ano
(320)

廢止批准加入公積金制度

Revogação de despacho de autorização de inscrição no regime
(1)

截至2008年12月31日
Até 31 de Dezembro de 2008

10,574

財務報表附註 

1. 基本資料 

澳門特別行政區公務人員公積金制度（「公積金制度」）

是透過於二零零七年一月一日生效之第8/2006號法律設立的。

根據該法律第二條的規定，公積金制度由退休基金會負責管理

及執行。公積金制度投放供款的項目、運作及監管由第15/2006

號行政法規作出規範。

符合第8/2006號法律第三條規定的公務人員，可透過登記

加入公積金制度。除此之外，於二零零六年十二月三十一日

在退休及撫卹制度登記的供款人（不包括法院及檢察院司法

官），可在不遲於二零零七年六月二十九日申請轉入公積金制

度，其截至二零零六年十二月三十一日在退休及撫卹制度的服

務時間，轉化為公積金制度供款時間及移轉價值。

公積金制度為一項確定供款的退休保障計劃。公務人員及

澳門特別行政區按預設的供款率，每月共同供款。退休基金會

會按供款人的意願，將有關供款投放於公積金制度提供的投放

供款項目。透過供款的累積連同投資回報，為供款人提供退休

保障。 

（a）註銷登記

供款人離職又或當供款人轉為處於不可加入公積金制度的

狀況時，其於公積金制度的登記將自動註銷。



N.º 14 — 8-4-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3763

（c）供款率
   Taxas de contribuição

個人供款

Contribuições
Individuais

澳門特別行政區供款 
Contribuições da 

RAEM

新加入

Novas adesões
7% 14%

轉制 
Mudanças de regime

10% 20% 

2. 主要會計政策

（a）合規聲明

本財務報表是按照澳門特別行政區頒布的《一般財務報告

準則》及退休基金會通告所公佈的財務報表及相關附註之格式

規定編製。以下是公積金制度採用的主要會計政策概要。

（b）財務報表的編制基準

本財務報表以澳門幣列示。除投放供款項目是使用公允值

入帳外（見下述會計政策2（c）），本財務報表是以歷史成本

作為計算基準。

（c）投放供款項目

投放供款項目以初始取得成本入帳，並於結算日以公允價

值列帳。相關公允價值與原帳面價值的差額以及日後公允價值

的變動計入當期年度活動報表。

（d）供款

供款以權責發生制入帳。

（e）利息收入

利息收入是根據本金之餘額及所訂定之有效利率按時間比

例計算。

（f）已付及應付離職供款人權益

已付及應付離職供款人權益指在該年度內向註銷登記的供

款人所應支付的權益總額。

（g）已付及應付不獲歸屬權益的帳戶餘額

已付及應付不獲歸屬權益的帳戶餘額指在該年度內註銷登

記的供款人不獲歸屬之供款帳戶結餘，該結餘歸澳門特別行政

區所有。

2. Principais políticas contabilísticas 

(a) Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras são preparadas em conformida-
de com as Normas Sucintas de Relato Financeiro promulgadas 
pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 
e de acordo com os modelos das demonstrações financeiras e 
respectivas notas, publicados pelo Fundo de Pensões. O resumo 
das principais políticas contabilísticas adoptadas pelo Regime 
de Previdência é de seguida apresentado.

(b) Bases de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras são expressas em patacas. As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o 
princípio do custo histórico, excepto os planos de aplicação das 
contribuições que são contabilizados ao justo valor (ver política 
contabilística 2(c) abaixo descrita).

(c) Planos de aplicação das contribuições 

Os planos de aplicação das contribuições são reconhecidos 
inicialmente ao custo de aquisição e posteriormente ao justo va-
lor à data de balanço. As diferenças entre o justo valor e o valor 
inicialmente contabilizado, e as variações futuras do justo valor 
são contabilizadas nas demonstrações dos movimentos do ano a 
que se reporta.

(d) Contribuições 

As contribuições são contabilizadas segundo o regime conta-
bilístico do acréscimo. 

(e) Rédito de juros 

Os réditos de juros são reconhecidos numa base de propor-
cionalidade de tempo, atendendo ao saldo do capital e à taxa de 
juro efectiva. 

(f) Direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do 
serviço 

Os direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do 
serviço representam o montante total pago ou a pagar aos con-
tribuintes que cancelaram as inscrições durante o exercício. 

(g) Saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a pa-
gar 

Os saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a pa-
gar representam os saldos das contas de contribuições que não 
são revertidos aos contribuintes que cancelaram as inscrições 
durante o exercício, e que serão revertidos para a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.
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(h) Activos líquidos disponíveis para pagamento de benefí-
cios 

Activos líquidos disponíveis para pagamento de benefícios 
correspondem ao valor residual dos activos. A cada data de 
balanço, o resultado apurado entre as receitas e as despesas da-
quele período é transferido para os activos líquidos disponíveis 
para pagamento de benefícios.

(i) Conversão de moedas estrangeiras

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em 
patacas à taxa de câmbio em vigor nas datas das transacções. 
Os activos e os passivos monetários em moeda estrangeira são 
convertidos à taxa de câmbio da data de balanço. Os ganhos e 
perdas de câmbio são reconhecidos nas demonstrações dos mo-
vimentos do ano. 

3. Despesas 

Os encargos decorrentes da execução do Regime de Previ-
dência são suportados pela Região Administrativa Especial de 
Macau. 

Quanto às despesas relacionadas com os planos de investi-
mento, salvo disposição em contrário, os custos necessários à 
gestão dos fundos de investimento são computados no valor das 
respectivas unidades de participação. As despesas decorrentes 
da gestão da carteira de depósitos bancários são suportados 
pelo Fundo de Pensões, excepto as eventuais despesas bancá-
rias, que são suportadas pelos contribuintes. 

4. Contas especiais 

O pessoal operário e auxiliar em regime de assalariamento 
fora do quadro ou equiparado (pessoal assalariado fora do qua-
dro cujo índice máximo do vencimento da respectiva carreira 
seja igual ou inferior ao índice máximo de vencimentos aplicá-
vel ao pessoal operário e auxiliar), que a 1 de Janeiro de 2007 se 
encontrem em efectividade de funções, e que adiram ao Regime 
de Previdência, é atribuída uma compensação pecuniária, cal-
culada nos termos do Decreto-Lei n.º 25/96/M e registada numa 
Conta Especial. 

Os trabalhadores que não sejam pessoal operário e auxiliar 
em regime de assalariamento fora do quadro ou equiparado, e 
que a 1 de Janeiro de 2007 não estejam inscritos no Regime de 
Aposentação e Sobrevivência e se encontrem em efectividade 
de funções, e que adiram ao Regime de Previdência até 29 de 
Junho de 2007, têm direito a uma prestação pecuniária extra-
ordinária, calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 25/96/M e 
registada numa Conta Especial. 

5. Contas transitórias 

Aos contribuintes autorizados a mudar do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência para o Regime de Previdência, são 
calculados os valores a transferir com base nos seus vencimen-
tos, no número de anos de serviço e correspondentes factores 
de mutiplicação. O valor a transferir é convertido em contribui-
ções para o Regime de Previdência, sendo um terço registado 
na Conta das Contribuições Individuais e dois terços na Conta 
Transitória. 

Os primeiros cinco anos a contar da aquisição da qualidade 
de contribuinte do Regime de Previdência e durante os quais 

（h）可作福利分派的淨資產 

可作福利分派的淨資產指資產減去負債後的餘額。於結算

日，將當期各項收入及支出結轉至可作福利分派的淨資產。 

（i）外幣換算 

以外幣為貨幣單位的交易，按交易當日之匯率換算為澳門

幣。以外幣為單位的貨幣性資產及負債，則按結算日之匯率換

算為澳門幣。因兌換而產生之溢利及虧損，納入年度活動報表

處理。 

3. 費用 

為執行公積金制度引致的負擔，由澳門特別行政區承擔。

與投放供款項目相關的費用方面，除特別訂明外，管理投

資基金的必要開支已計算在出資單位的價值內。而管理銀行存

款組合所需的費用由退休基金會負責，但倘有的銀行費用則由

供款人承擔。

4. 特別帳戶 

於二零零七年一月一日仍在職的編制外散位工人及助理人

員或等同人員（職程的最高薪俸點等於或少於工人及助理人員

的最高薪俸點的編制外散位人員）如加入公積金制度，可按第

25/96/M號法令的計算方式，獲得一筆金錢補償，該補償記錄

於“特別帳戶”內。 

於二零零七年一月一日沒有在退休及撫卹制度登記，且仍

在職的非編制外散位工人及助理人員或等同人員，如不遲於二

零零七年六月二十九日加入公積金制度，可按第25/96/M號法

令的計算方式，獲得一筆特別供款，該供款記錄於“特別帳

戶”內。 

5. 過渡帳戶 

獲批准由退休及撫卹制度轉入公積金制度的供款人，可獲

按其薪俸、服務年數及相應乘數計算得出的移轉價值。移轉價

值轉化為公積金制度下的供款，其中三分之一記錄於供款人的 

“個人供款帳戶 ”，三分之二記錄於“過渡帳戶 ”。 

取得公積金制度供款人身份後且有作供款的首五年視為過
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o contribuinte tenha efectuado contribuições são considerados 
como período transitório. Findo o período transitório, o saldo da 
Conta Transitória é transferido para a Conta das Contribuições 
da RAEM, sendo logo extinta a Conta Transitória. 

6. 已付及應付離職供款人權益
   Direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do serviço       

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣 
MOP

個人供款帳戶

Contas das Contribuições Individuais
4,888,355 4,137,161

澳門特別行政區供款帳戶

Contas das Contribuições da RAEM
2,218,105 707,398

特別帳戶

Contas Especiais
4,182,049 1,519,051

過渡帳戶

Contas Transitórias
355,779 1,125,012

11,644,288 7,488,622

7. 投放供款項目的價值變動
 Mais ou menos valia dos planos de aplicação das contribuições       

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣 
MOP

已實現及未實現投資收益/（虧損）： 
Ganhos/(Perdas) realizados e não realizados dos planos de aplicação das  contribuições:

— 環球股票基金：聯博—環球股票策略基金（S1股）
 Fundo de Investimento em Acções Internacionais:
 AllianceBernstein — Global Equity Blend Portfolio (Class S1)

(417,474,174) 1,594,858

— 環球債券基金：PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund 
(Institutional Class)

 Fundo de Investimento em Obrigações Internacionais: PIMCO Funds: 
 Global Investors Series plc Global Bond Fund (Institutional Class) 

(42,319,912) 11,505,507

— 銀行存款組合
 Carteira de Depósitos Bancários

9,051,536 5,651,888

(450,742,550) 18,752,253

渡期間。過渡期間完結後，“過渡帳戶”的結餘轉入“澳門特

別行政區供款帳戶”，而“過渡帳戶”隨即消滅。 

8.  Outras receitas 

Outras receitas referem-se aos juros de depósitos bancários 
que não sejam provenientes dos planos de aplicação das contri-
buições.

8. 其他收入 

其他收入為不屬於投放供款項目產生之銀行存款利息收

入。 

9. 投放供款項目 

 Planos de aplicação das contribuições

2008
澳門幣

MOP

2007 
澳門幣 
MOP

環球股票基金：聯博—環球股票策略基金（S1股）
Fundo de Investimento em Acções Internacionais:
AllianceBernstein — Global Equity Blend Portfolio (Class S1)

495,328,198 37% 639,100,861 48%



3766 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 14 期 —— 2009 年 4 月 8 日

2008
澳門幣

MOP

2007 
澳門幣 
MOP

環球債券基金：PIMCO Funds: Global Investors
Series plc Global Bond Fund (Institutional Class)
Fundo de Investimento em Obrigações
Internacionais: PIMCO Funds: Global Investors 
Series plc Global Bond Fund (Institutional Class)

398,148,967 29% 365,390,521 27%

銀行存款組合

Carteira de Depósitos Bancários
465,262,551 34% 324,378,231 25%

1,358,739,716 100% 1,328,869,613 100%

10. 銀行存款

  Depósitos bancários 

  按存款種類劃分：        

   Distribuídos por tipos de depósito:

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣 
MOP

澳門幣往來存款

Depósitos à Ordem em MOP
2,384,367 2,675,707

澳門幣儲蓄存款

Depósitos de Poupança em MOP
842,410 1,102,971

美元儲蓄存款

Depósitos de Poupança em USD
1 —

3,226,778 3,778,678

11. 其他應收

  Outros valores a receber

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣

MOP

投放供款項目出資單位的贖回

Resgate das unidades de participação
109,768 398,010

由澳門特別行政區負擔的銀行手續費

Despesas bancárias por encargo da RAEM
— 800

109,768 398,810

12. 應付離職供款人權益

  Direitos a pagar aos contribuintes desligados do serviço

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣 
MOP

個人供款帳戶

Contas das Contribuições Individuais
362,464 314,070

澳門特別行政區供款帳戶

Contas das Contribuições da RAEM
139,524 53,467

特別帳戶

Contas Especiais
516,324 —
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13. Valores a pagar à RAEM 

O montante deste ano refere-se às receitas de juros resultan-
tes dos ajustamentos da mudança dos planos de aplicação das 
contribuições e que nos termos do disposto no artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 15/2006 devem ser revertidos 
a favor da RAEM; enquanto que o montante do ano de 2007 se 
refere aos proveitos resultantes de ajustamentos da aplicação 
das contribuições. 

Certificação legal das contas

Para o Conselho de Administração do Fundo de Pensões

Auditámos as demonstrações financeiras do Regime de Pre-
vidência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau (adiante abreviadamente 
designado por Regime de Previdência), que integram a demons-
tração do resultado financeiro a 31 de Dezembro de 2008 e 
demonstração dos movimentos anuais do ano então findo, bem 
como um resumo das principais políticas contabilísticas e outras 
notas explicativas. 

Responsabilidade do Conselho de Administração do Fundo 
de Pensões pelas demonstrações financeiras do Regime de Pre-
vidência 

O Conselho de Administração do Fundo de Pensões é res-
ponsável pela preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as Normas Sucintas de Relato Finan-
ceiro promulgadas pelo Governo da RAEM, e de acordo com 
os modelos das demonstrações financeiras e respectivas notas, 
publicados pelo Fundo de Pensões. Esta responsabilidade inclui 
conceber, implementar e manter um controlo interno pertinente 
para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras 
isentas de distorções significativas, devido a fraude ou a erros, 
seleccionar e aplicar políticas contabilísticas adequadas e pre-
parar estimativas contabilísticas razoáveis nas circunstâncias e 
manter adequados e exactos registos contabilísticos. 

Responsabilidade dos Auditores 

A nossa responsabilidade é a de expressarmos uma opinião 
sobre essas demonstrações financeiras, com base na nossa audi-
toria. Este relatório é elaborado exclusivamente para o Conse-
lho de Administração do Fundo de Pensões, de acordo com os 
termos contratuais acordados, e para mais nenhuma outra fina-
lidade. Não assumimos quaisquer responsabilidades nem acei-
tamos obrigações perante qualquer outra pessoa pelo conteúdo 
deste relatório. 

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas de 
Auditoria e as Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Tais 

13. 應付澳門特別行政區 

本年度之款項為因轉換投放供款項目的調整而產生的利息

收入，並根據第15/2006號行政法規第二十二條的規定應交回澳

門特別行政區；二零零七年度之款項則為供款投放之調整已產

生之盈餘。 

帳目法定證書

致退休基金會行政管理委員會

本核數師（以下簡稱「我們」）已審核澳門特別行政區公

務人員公積金制度 （以下簡稱「公積金制度」）的財務報表，

此財務報表包括於二零零八年十二月三十一日的財務狀況表與

截至該日止年度的年度活動表，以及主要會計政策的概要及其

他附註解釋。 

退休基金會行政管理委員會對公積金制度的財務報表須承

擔的責任

退休基金會行政管理委員會須負責根據澳門特別行政區頒

佈的《一般財務報告準則》及退休基金會通告所公佈的財務報

表及相關附註之格式規定編製及呈報財務報表。這些責任包

括：設計、實施和維持適當的內部控制，以避免因舞弊或錯誤

而導致在編製及呈報財務報表方面出現重大誤報；選擇和運用

適當的會計政策；作出合理的會計估計；以及保存適當和正確

的會計紀錄。 

核數師的責任 

我們的責任是在實施核數工作的基礎上對上述財務報表發

表意見。我們是按照我們雙方所協定的應聘條款的規定，僅向

整體退休基金會行政管理委員會報告。除此以外，我們的報告

書不可用作其他用途。我們概不就本報告書的內容，對任何其

他人士負責或承擔法律責任。 

我們已根據澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務

準則》實施了核數工作，這些準則要求我們遵守有關職業道德

2008
澳門幣

MOP

2007
澳門幣 
MOP

過渡帳戶

Contas Transitórias
591,297 591,297

1,609,609 958,834
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normas exigem que o auditor cumpra com requisitos de ordem 
ética, assim como que a mesma seja planeada e executada com 
o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções material-
mente relevantes. 

Uma auditoria envolve a realização de procedimentos para 
se obter prova de auditoria sobre as quantias e divulgações nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados 
dependem do julgamento profissional do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção significativa das demonstra-
ções financeiras, como resultado de fraudes ou de erros. Ao rea-
lizar tais avaliações do risco, consideramos o controlo interno 
relevante para a preparação e razoável apresentação das de-
monstrações financeiras da entidade, com o objectivo de definir 
os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
e não com o fim de expressar uma opinião sobre a eficácia do 
controlo interno dessa entidade. Uma auditoria também inclui 
a avaliação da adequação das políticas e critérios contabilísticos 
utilizados, e da razoabilidade das estimativas efectuadas pela 
Conselho de Administração, bem como a apreciação da apre-
sentação, em termos globais, das demonstrações financeiras. 

Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é sufi-
ciente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa 
opinião de auditoria. 

Opinião — Opinião sem reservas 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras a que acima 
se faz referência apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos materiais, a posição financeira do Regime de Previdência 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM, à data de 
31 de Dezembro de 2008, e os movimentos financeiros do ano 
findo, nos termos das Normas Sucintas de Relato Financeiro da 
Região Administrativa Especial de Macau. 

Lei Iun Mei, Auditor de Contas 

KPMG

Edifício Banco da China, Unidade B&C, 24.º Andar, Avenida 
Doutor Mário Soares, Macau 

11 de Março de 2009.

(Custo desta publicação $ 17 500,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lai Lai Chun, viúva de Lei Peng 
Kun, que foi auxiliar, 7.º escalão, aposentado da Direcção dos 
Serviços de Economia, requerido a pensão de sobrevivência dei-
xada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à 
percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 3 de Abril de 2009.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 579,00)

的規範，以及要求我們計劃和實施核數工作，以合理確信財務

報表是否不存在重大誤報。 

核數工作包括實施適當的核數程序，以獲取支持財務報表

內的金額及披露內容的核數證據。這些程序依據核數師的專業

判斷來作出選擇，包括對舞弊或錯誤而引致的財務報表存在重

大誤報的風險所作的評估。在對這些風險作出評估時，我們考

慮了與被審核實體財務報表的編製及呈報相關的內部控制，以

便設計適當的核數程序，但並非為了對被審核實體內部控制的

有效性發表意見。核數工作亦包括評價管理層所採用的會計政

策的適當性和會計估計的合理性，以及評價財務報表的整體反

映。 

我們相信，我們已獲得了充分和適當的核數證據，為發表

核數意見提供了合理的基礎。 

意見——無保留意見

我們認為，上述財務報表符合澳門特別行政區之《一般財

務報告準則》，在所有重要方面真實和恰當地反映了公積金制

度於二零零八年十二月三十一日的財務狀況以及截至該日止年

度的財務活動。 

李婉薇——註冊核數師 

畢馬威會計師事務所 

澳門蘇鴉利士博士大馬路中國銀行大廈24樓BC座 

二零零九年三月十一日

（是項刊登費用為 $17,500.00）

三十日告示

謹此公佈現有經濟局退休第七職階助理員李炳權之遺孀黎

麗鑽申請其遺屬撫卹金，如有人士認為具權利領取該項撫卹

金，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，向退休基金會申請應有之權益。如於上述期限內未接獲

任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零零九年四月三日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $579.00）
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職

人員編制內以下空缺：

第一職階首席行政文員一缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零零九年三月三十日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $953.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內資訊人員組別

內第一職階二等高級資訊技術員二缺，經於二零零九年二月

二十五日第八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核

方式進行普通入職開考的開考通告。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第

三款的規定，投考人臨時名單已張貼於兵營斜巷澳門保安部

隊事務局大堂，以供參閱，投考人亦可於澳門保安部隊網頁

（www.fsm.gov.mo）查閱有關名單。

二零零九年三月三十一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：廳長 李偉文

正選委員：顧問高級資訊技術員 顏穎

     警司 吳周寶屏

（是項刊登費用為 $953.00）

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職

人員編制內以下空缺：

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, nos termos definidos no Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM) 
vigente, para o preenchimento do seguinte lugar no quadro de 
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau: 

Um lugar de oficial administrativo principal, 1.º escalão. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no átrio do edifício da DSFSM, e que o 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
30 de Março de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 953,00)

Do concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, 
para o preenchimento de duas vagas de técnico superior de in-
formática de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de infor-
mática do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2009. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, a lista pro-
visória dos candidatos encontra-se afixada no átrio da DSFSM, 
sita na Calçada dos Quartéis, a fim de ser consultada, podendo 
também os candidatos consultar a referida lista no «website» 
das FSM (www.fsm.gov.mo). 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
31 de Março de 2009. 

O Júri:

Presidente: Lei Wai Man, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Ngan Weng, técnico superior de informática 
assessor; e

Ng Chau Pou Peng, comissária.

(Custo desta publicação $ 953,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM) vigente, para o preenchimento dos seguintes lugares 
no quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau: 
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第一職階首席技術輔導員兩缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零零九年四月二日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $817.00）

通 告

第6/2009/DSFSM號公開競投

澳門保安部隊事務局，根據保安司司長於二零零九年四月

一日作出的批示，為取得「自動波摩托車」進行公開競投。

有意投標者可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標計劃》及

《承投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費

用。

標書必須於二零零九年五月六日下午5時前遞交到澳門保安

部隊事務局總辦事處。競投商號/公司除須遞交《招標計劃》及

《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證金

$24,800.00（澳門幣貳萬肆仟捌佰元整）之證明文件，而該保

證金須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀

行擔保書之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門

保安部隊事務局行政管理廳出納。

開標日期為二零零九年五月七日上午10時正，在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，競投商號/公司或其合法代

表應出席開標儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之

疑問予以澄清。

自本通告公佈之日起至公開競投截標之日期時限為止，競

投商號/公司應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理

廳採購科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

Dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no átrio do Edifício da DSFSM, e que o 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau. 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
2 de Abril de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 817,00)

Avisos

Concurso Público n.º 6/2009/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 1 de Abril de 2009, se encontra 
aberto o concurso público para a aquisição de «Motociclos au-
tomáticos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do Depar-
tamento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
e os mesmos poderão ser consultados nas horas de expediente, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias 
dos referidos documentos, se as quiserem. 

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00, horas do dia 6 de Maio de 2009. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e no 
caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória, no valor de $ 24 800,00 (vinte e 
quatro mil e oitocentas patacas) prestada em numerário, ordem 
de caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso 
a referida caução seja prestada em numerário ou ordem de 
caixa, as firmas/sociedades concorrentes devem entregá-la à Te-
souraria do Departamento de Administração da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00, horas do dia 7 de Maio de 2009. As fir-
mas/sociedades concorrentes ou seus representantes legais deve-
rão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para 
os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 
6 de Julho, a fim de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso. 

Desde a data da publicação do presente aviso até à data limite 
da entrega de propostas do concurso público, devem as firmas/so-
cie dades concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do 
Departamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, a fim de saber se é necessário entregar documentos su-
plementares sobre as eventuais especificações.
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
2 de Abril de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 873,00)

Concurso Público n.º 7/2009/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 1 de Abril de 2009, se encontra 
aberto o concurso público para a aquisição de «Artigos de equi-
pamento contra incêndio».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do Depar-
tamento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
e os mesmos poderão ser consultados nas horas de expediente, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias 
dos referidos documentos, se as quiserem. 

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 5 de Maio de 2009. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 17 000,00 (de-
zassete mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa (em 
nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a referida 
caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, as fir-
mas/sociedades concorrentes devem entregá-la à Tesouraria do 
Departamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 6 de Maio de 2009. As 
firmas/sociedades concorrentes ou seus representantes legais de-
verão estar presentes ao acto público de abertura de propostas 
para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, a fim de esclarecer as eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados no concurso. 

Desde a data da publicação do presente aviso até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem as 
fir mas/sociedades concorrentes dirigir-se à Secção de Abaste-
cimentos do Departamento de Administração da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, a fim de saber se é necessário entregar docu-

mentos suplementares sobre as eventuais especificações.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
2 de Abril de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 839,00)

二零零九年四月二日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $1,873.00）

第7/2009/DSFSM號公開競投

澳門保安部隊事務局，根據保安司司長於二零零九年四月

一日作出的批示，為取得「消防裝備物品」進行公開競投。

有意投標者可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標計劃》及

《承投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費

用。

標書必須於二零零九年五月五日下午5時前遞交到澳門保安

部隊事務局總辦事處。競投商號/公司除須遞交《招標計劃》及

《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證金

$17,000.00（澳門幣壹萬柒仟元整）之證明文件，而該保證金

須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔

保書之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安

部隊事務局行政管理廳出納。

開標日期為二零零九年五月六日上午10時正，在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，競投商號/公司或其合法代

表應出席開標儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之

疑問予以澄清。

自本通告公佈之日起至公開競投截標之日期時限為止，競

投商號/公司應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理

廳採購科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零零九年四月二日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $1,839.00）
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Concurso Público n.º 8/2009/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 1 de Abril de 2009, se encontra 
aberto o concurso público para a aquisição de «Automóveis de 
mercadorias».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do Depar-
tamento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
e os mesmos poderão ser consultados nas horas de expediente, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias 
dos referidos documentos, se as quiserem. 

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 12 de Maio de 2009. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e no 
caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória, no valor de $ 22 000,00 (vinte e 
duas mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa (em 
nome da DSFSM), ou em forma de garantia bancária. Caso a re-
ferida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, as 
firmas/sociedades concorrentes devem entregá-la à Tesouraria 
do Departamento de Administração da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau. 

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 13 de Maio de 2009. As 
firmas/sociedades concorrentes ou seus representantes legais de-
verão estar presentes ao acto público de abertura de propostas 
para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso. 

Desde a data de publicação do presente aviso até à data li-
mite de entrega de propostas do concurso público, devem as 
firmas/sociedades concorrentes dirigir-se à Secção de Abaste-
cimentos do Departamento de Administração da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, em Macau, a fim de saber se é necessário entregar do-
cumentos suplementares sobre as eventuais especificações.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
2 de Abril de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 839,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso, geral, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão 

第8/2009/DSFSM號公開競投

澳門保安部隊事務局，根據保安司司長於二零零九年四月

一日作出的批示，為取得「貨車」進行公開競投。

有意投標者可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標計劃》及

《承投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費

用。

標書必須於二零零九年五月十二日下午5時前遞交到澳門保

安部隊事務局總辦事處。競投商號/公司除須遞交《招標計劃》

及《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證

金$22,000.00（澳門幣貳萬貳仟元整）之證明文件，而該保證

金須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行

擔保書之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保

安部隊事務局行政管理廳出納。

開標日期為二零零九年五月十三日上午10時正，在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，競投商號/公司或其合法代

表應出席開標儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之

疑問予以澄清。

自本通告公佈之日起至公開競投截標之日期時限為止，競

投商號/公司應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理

廳採購科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零零九年四月二日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $1,839.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零零八年三月十二日第十一期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，有關以考試方式進行普通性一般入



N.º 14 — 8-4-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3773

de empresas, do grupo de pessoal técnico do quadro da Polícia 
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 12 de 
Março de 2008:

A) Candidatos aprovados: 

   Nome valores

 1.º Chan Pou Ieng ................................................................7,64 

 2.º Kuong In Mei .................................................................7,51 

 3.º Choi Ka Pou ...................................................................6,80 

 4.º Tam Kam In ....................................................................6,74 

 5.º Lao Nga Fun...................................................................6,72 

 6.º Mak Sok I .......................................................................6,69 

 7.º Sou Sut Peng ..................................................................6,54 

 8.º Tam Lai In ......................................................................6,42 

 9.º Wong Hei Kei .................................................................6,32 

10.º Ip Kit Ieng ......................................................................6,24 

11.º Lau, Teresa ......................................................................6,10 

12.º Chan Kam Ioc ................................................................6,08 

13.º Leong Kin Teng ..............................................................5,89 

14.º Lam Wai Meng ...............................................................5,80 

15.º Ung Tsz Ho.....................................................................5,79 

16.º Tang Sio Fong .................................................................5,78 

17.º Van Ka Kei .....................................................................5,75 

18.º Pun Nga Ian ....................................................................5,55 

19.º Ho Man King .................................................................5,38

B) Candidatos excluídos: 166 pessoas.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, no 4.º andar do Bloco B da Polícia Judiciária, Rua 
Central.

Observações:

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os concorrentes podem interpor 
recurso desta lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

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

Segurança, de 31 de Março de 2009).

Polícia Judiciária, aos 26 de Março de 2009.

O Júri do concurso:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

Vogais efectivos: Tou Sok Sam, chefe de departamento; e

Tam Peng Tong, director da Escola de Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 2 446,00)

職開考，以填補司法警察局編制內技術員人員組別之第一職階

二等技術員（工商管理範疇）一缺，現公布最後評核名單如

下：

A）合格之應考人：

  姓名 分

 1.º 陳寶瑩 ......................................................................7.64

 2.º 鄺燕媚 ......................................................................7.51

 3.º 徐家保 ......................................................................6.80

 4.º 譚金燕 ......................................................................6.74

 5.º 劉雅歡 ......................................................................6.72

 6.º 麥淑怡 ......................................................................6.69

 7.º 蘇雪萍 ......................................................................6.54

 8.º 譚麗賢 ......................................................................6.42

 9.º 黃禧驥 ......................................................................6.32

10.º 葉潔瑩 ......................................................................6.24

11.º Lau,Teresa ...............................................................6.10

12.º 陳金玉 ......................................................................6.08

13.º 梁建庭 ......................................................................5.89

14.º 林偉明 ......................................................................5.80

15.º 吳子浩 ......................................................................5.79

16.º 鄧少芳 ......................................................................5.78

17.º 尹家其 ......................................................................5.75

18.º 潘雅恩 ......................................................................5.55

19.º 何民敬 ......................................................................5.38

B）被淘汰之應考人：166人

被淘汰之應考人名單已張貼於龍嵩街司法警察局B座大樓

四樓，以供查閱。

備註：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條之規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內就本名單提起上訴。

（按照保安司司長於二零零九年三月三十一日批示確認）

二零零九年三月二十六日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 張玉英

正選委員：廳長 杜淑森

     司法警察學校校長 譚炳棠

（是項刊登費用為 $2,446.00）
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, no quadro de 
anúncio do rés-do-chão do Edifício Administrativo do Esta-
belecimento Prisional de Macau, sito na Rua de S. Francisco 
Xavier, s/n, Coloane, Macau, as listas provisórias dos con-
cursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal do 
Estabelecimento Prisional de Macau, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial Macau n.º 10, II Série, de 11 de Março de 2009, 
nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão;

Um lugar de técnico superior principal de informática, 1.º es-
calão.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 26 de Março de 
2009.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organização 
e Informática.

Vogal efectivo: Lam Cheok Keng, técnico superior assessor. 

Vogal suplente: Au Man San, técnico superior principal. 

(Custo desta publicação $ 1 362,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2009, 
encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de promo-
ção para o preenchimento de vinte e duas vagas de subchefe, 
existentes na carreira de base do quadro de pessoal do Corpo 
de Bombeiros.

Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 31 de Março de 2009, 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 De-
zembro, a lista de candidatos encontra-se afixada no Corpo de 
Bombeiros do Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van, 
a partir da data da publicação do presente aviso, durante dez 
dias, a fim de ser consultada. 

澳 門 監 獄

公 告

按照刊登於二零零九年三月十一日第十期第二組《澳門

特別行政區公報》內的公告，以審閱文件及有限制的方式進

行普通晉升開考，以填補澳門監獄人員編制內以下空缺，現

根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一

日第87/89/M號法令通過的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門路環竹灣

馬路聖方濟各街澳門監獄行政大樓地下告示板，以供查閱：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階首席高級資訊技術員一缺。

根據同一通則第五十七條第五款之規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零零九年三月二十六日於澳門監獄

典試委員會：

主席：組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：顧問高級技術員 林卓琼

候補委員：首席高級技術員 區敏珊

（是項刊登費用為 $1,362.00）

消 防 局

通 告

按照二零零九年三月十八日第十一期第二組《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二十二個副消防區長空缺。

經保安司司長於二零零九年三月三十一日確認之投考人名

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

公佈日起張貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接待

處，以供查閱，為期十日。
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Os candidatos podem recorrer o recurso para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso no prazo de cinco dias, conta-
dos da data da publicação no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau do presente aviso, nos termos do 
n.º 1 do artigo 172.º do mesmo Estatuto. 

Corpo de Bombeiros, aos 3 de Abril de 2009. 

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 192,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de 
acesso, documentais, complementados por entrevistas profissio-
nais, condicionados aos funcionários da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ), nos termos definidos pelo 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma-
cau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços: 

Dez lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão. 

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos con-
cursos se encontra afixado na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é 
de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 2 de 
Abril de 2009. 

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Lai, subdirectora, 
substituta.

(Custo desta publicação $ 1 260,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncio

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Co-
missão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 26 de Março de 2009, se encontra aberto o 
concurso público para adjudicação do serviço de fornecimento 
de passagens aéreas para o 56.º Grande Prémio de Macau.

根據同一《通則》第一百七十二條第一款之規定，投考人

得在本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日起五日內向許

可開考之實體提起上訴。

二零零九年四月三日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $1,192.00）

教 育 暨 青 年 局

公  告 

茲通知根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，現通過以文件審閱，並以專業面試作為

補充及有限制的方式，為教育暨青年局公務員進行普通晉升開

考，以填補本局人員編制內下列空缺：

第一職階顧問高級技術員十缺；

第一職階特級助理技術員一缺。

再通知上述之開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零零九年四月二日於教育暨青年局

代局長 梁勵（代副局長）

（是項刊登費用為 $1,260.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開

宣布，根據社會文化司司長於二零零九年三月二十六日作出的

批示，現就“為第五十六屆澳門格蘭披治大賽車提供飛機票的

服務”的判給作公開招標。
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O processo do concurso, incluindo o programa do concurso, 
o caderno de encargos e demais documentos complementares, 
encontra-se patente na Comissão do Grande Prémio de Macau, 
sita na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar, onde correrá o processo do concurso. Nos dias 
úteis e durante o horário normal de expediente pode ser exa-
minado o processo do concurso e levantadas cópias, mediante 
o pagamento de $ 200,00 (duzentas patacas), desde a data da 
publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto pú-
blico do concurso.

Preço base: não há.

Critérios de apreciação das propostas:

a) Preço: 73%;

b) Maior conveniência dos voos e suas ligações desde os lo-
cais de origem até aos destinos: 12%;

c) Maior flexibilidade nos cancelamentos e alterações ao nome 
dos titulares das passagens, datas e locais de embarque: 10%;

d) Melhores condições para os limites do peso da bagagem 
permitidos pelas companhias aéreas: 5%.

Caução provisória: $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), a 
prestar mediante depósito de numerário ou cheque a entregar 
no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo da Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo ou por 
garantia bancária, à ordem da Comissão do Grande Prémio de 
Macau devendo ser especificado o fim a que se destina.

Caução definitiva: 4% do preço total de adjudicação.

Local, dia e hora limite de apresentação de propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às          
17,00 horas do dia 4 de Maio de 2009.

Acto público do concurso:

1. O acto público do concurso terá lugar na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita no Edifício do Grande Prémio 
de Macau, Avenida da Amizade, n.º 207, pelas 15,00 horas do 
dia 5 de Maio de 2009.

2. Os representantes legais dos concorrentes deverão estar 
presentes no acto público do concurso para efeitos de apresen-
tação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de 
eventuais dúvidas dos documentos apresentados a concurso, nos 
termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

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

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 2 de Abril de         
de 2009.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 2 583,00)

有關招標程序文件，包括招標方案、承投規則及相關輔

助文件，存於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓

一樓進行招標程序的澳門格蘭披治大賽車委員會。有意者可

自本公告刊登日起至公開招標截止日期及時間前，於辦公日

和辦公時間內前往查閱招標程序文件，及得以澳門幣貳佰元

（$200.00），取得有關程序文件的副本。

底價：不設底價。

評核標準：

a）價格——73%； 

b）航空公司提供的航班便利及由出發地至目的地的接駁班

次——12%； 

c）取消和更換機票上人名、日期和出發地點的彈性——

10%； 

d）航空公司行李重量的最佳條件——5%。

臨時保證金：澳門幣伍萬元（$50,000.00），可以以現金或

支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金輔助組或銀行擔保方式

提供，支票抬頭應註明“澳門格蘭披治大賽車委員會”及註明

用途。

確定保證金：金額相當於判給總價百分之四。

提交投標書之地點、日期及時限：直至二零零九年五月四

日下午五時前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽

車大樓一樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

開標

1. 開標儀式將於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車

大樓一樓澳門格蘭披治大賽車委員會，日期及時間：二零零九

年五月五日下午三時，投標人有權出席以解釋投標文件上的疑

問。

2. 根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，有權力

代表投標人的代表應出席公開開標的儀式，為提交的投標文件

提出疑問及/或異議。

3. 有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開

標的儀式，此授權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式

的授權書（正本或鑑證本）。

二零零九年四月二日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $2,583.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chio Lai Ngo requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu cônjuge, Pung Vong Tim, ex-auxiliar, 7.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Correios, devem todos os 
que se julgam com direito à percepção dos subsídios e outras 
compensações acima referidos requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente 
édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que não haven-
do impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 3 de Abril de 2009.

A Directora dos Serviços, substituta, Lau Wai Meng, subdirec-
tora.

(Custo desta publicação $ 817,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no 2.º andar do 
Edifício da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomu-
nicações, Avenida da Praia Grande, n.os 789-795, o aviso refe-
rente à abertura do concurso comum, de acesso, documental 
e condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações (DSRT), nos termos definidos 
pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, com dez dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, tendo em vista o preenchimento de um lu-
gar na categoria de técnico-adjunto de radiocomunicações espe-
cialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico-profissional do 
quadro de pessoal da DSRT. 

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 2 de Abril de 2009.

O Director dos Serviços, Tou Veng Keong.

(Custo desta publicação $ 988,00)

郵 政 局

三十日告示

茲公佈，趙麗娥申請其已故配偶潘旺添之死亡津貼、喪葬

津貼及其他金錢補償。他曾為本局第七職階助理員，如有人士

認為具權利領取上述津貼及補償，應由本告示在《澳門特別行

政區公報》刊登之日起計三十天內，向郵政局申請應有之權

益。  

二零零九年四月三日於郵政局       

代局長 劉惠明（副局長）

（是項刊登費用為 $817.00）

電 信 管 理 局

公 告

根據《澳門公共行政工作人員通則》的規定，為填補電信

管理局人員編制專業技術人員組別中第一職階特級無線電通訊

輔導技術員一缺，以文件審閱、有限制的方式對電信管理局人

員進行普通晉升開考，其通告張貼在南灣大馬路789-795號電信

管理局大樓二樓以供查閱，而自本公告刊登於《澳門特別行政

區公報》之日緊接第一個工作日起計十日內均可報考。

二零零九年四月二日於電信管理局

局長 陶永強

（是項刊登費用為 $988.00）

liza
印章
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