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GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, no Gabinete de Comunicação Social, 

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

comunicação em língua inglesa

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de comunicação em língua 
inglesa, do quadro do pessoal do Gabinete de Comunicação 
Social, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 17, II Série, de 22 de Abril de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  BIR n.º Classificação 
 final

1.º 66 Lei, Weng Tong 1345XXXX ............ 75,80

2.º 8 Chan, Herminia 5124XXXX ............ 69,28

3.º 4 Chan, Cheng Man 1241XXXX ............ 59,45

4.º 77 Lou, Hao I 5142XXXX ............. 59,33

5.º 91 Tong, Ka I 5174XXXX ............. 56,65

6.º 36 Ho, Pou I 5166XXXX ............ 53,68

7.º 75 Lo, Kam Fong 1254XXXX ............ 53,60

8.º 15 Chan, Nga Teng 5180XXXX ............ 53,28

9.º 88 Tang, In San 5185XXXX ............ 51,20

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do 
dia seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da RAEM, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 

28 de Dezembro de 2021).

Gabinete de Comunicação Social, aos 3 de Dezembro de 
2021.

O Júri:

Presidente: Wong Lok I, subdirector.

新 聞 局

名 單

  

1.º 66 1345XXXX ..............................75.80

2.º 8 5124XXXX ..............................69.28

3.º 4 1241XXXX ..............................59.45

4.º 77 5142XXXX ..............................59.33

5.º 91 5174XXXX ..............................56.65

6.º 36 5166XXXX ..............................53.68

7.º 75 1254XXXX ..............................53.60

8.º 15 5180XXXX ..............................53.28

9.º 88 5185XXXX ..............................51.20

23/2017 14/2016
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 $2,561.00

市 政 署

通 告

02/VPN/2021

07/PCA/2021

I

07/PCA/2021

$5,000.00

叁 $3,000.00

$10,000.00

叁 $300,000.00

Vogais: Ieong Pou Kam, chefe de departamento; e

Lei Sao Iok, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Aviso

Despacho n.º 02/VPN/2021

No uso das competências que me foram conferidas pelo Des-
pacho n.º 07/PCA/2021, determino:

1. São subdelegadas nas chefias das subunidades, constantes 
do Anexo I, e no âmbito das respectivas incumbências, compe-
tências para:

1) Praticar os actos de expediente normal que não estejam 
reservados aos membros do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais (CA) do Instituto para os Assuntos 
Municipais (IAM), nos termos do Despacho n.º 07/PCA/2021;

2) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

3) Aplicar multas, de acordo com a lei e regulamentos, até ao 
montante de cinco mil patacas ($ 5 000,00);

4) Emitir certidões e autenticar documentos oficiais;

5) Assinar o expediente dirigido a particulares, desde que 
veicule mera informação ou parecer de carácter técnico e que, 
em caso algum, represente a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão;

6) Autorizar despesas com o Fundo de Maneio, até ao montante 
de três mil patacas ($ 3 000,00), por factura;

7) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais, até um máximo de dez mil patacas 
($ 10 000,00)

8) Autorizar a restituição de cauções, até um máximo de tre-
zentas mil patacas ($ 300 000,00);

9) Autorizar e alterar a escala de serviço dos trabalhadores 
por turno;

10) Assinar averbamentos aos contratos de pessoal;

11) Confirmar a prestação de trabalho extraordinário, que 
tenha sido determinado, em casos de excepcional premência, 
pelos chefes das subunidades compreendidas nos referidos depar-
tamentos, com excepção da Divisão Laboratorial;

12) Subdelegar, com prévia autorização do signatário, os pode-
res mencionados nas alíneas 1) a 6) deste número.
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I I

叁 $3,000.00

$5,000.00

$100,000.00

I I I

I V

01/V PN/2021 04/V PN/2020

 

––––––––––

附表I

關於第02/VPN/2021號批示第一款所指的主管

附屬單位 主管

2. São subdelegadas nas chefias das subunidades, constantes 
do Anexo II, e no âmbito das respectivas incumbências, com-
petências para:

1) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

2) Autorizar e alterar a escala de serviço dos trabalhadores 
por turno;

3) Autorizar despesas com o Fundo de Maneio, até ao montante 
de três mil patacas ($ 3 000,00), por factura;

4) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais, até um máximo de cinco mil patacas 
($ 5 000,00);

5) Autorizar a restituição de cauções, até um máximo de 
cem mil patacas ($ 100 000,00).

3. São subdelegadas nas chefias das subunidades, constantes 
do Anexo III, e no âmbito das respectivas incumbências, com-
petências para solicitar, à Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, a alteração temporária do tráfego.

4. São subdelegadas nas chefias das subunidades, constantes 
do Anexo IV, e no âmbito das respectivas incumbências, com-
petências para os actos previstos no mesmo, os quais podem 
ser subdelegados com prévia autorização do signatário.

5. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do CA, do seu presidente ou dos outros 
membros, nem prevalece sobre despachos da mesma natureza 
que tenham por objecto matéria específica.

6. É revogado o Despacho n.º 04/VPN/2020, alterado pelo 
Despacho n.º 01/VPN/2021.

7. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, 
conformes com a presente subdelegação, desde 1 de Janeiro de 
2022.

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

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Dezembro 
de 2021.

O Vice-Presidente do CA, Lo Chi Kin.

––––––––––

ANEXO I

Chefias a que se refere o n.º 1 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidades Chefia

Departamento de Zonas Verdes e Jardins Chio Wai Meng

Departamento de Edificações Municipais Lei Wa Pao

Departamento de Vias Públicas e Sanea-
mento

Ho Man Him

Divisão Laboratorial Lao Wai Man
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附表II

關於第02/VPN/2021號批示第二款所指的主管

附屬單位 主管

*

*

附表III

關於第02/VPN/2021號批示第三款所指的主管

附屬單位 主管

*

*

附表IV

關於第02/VPN/2021號批示第四款所指的主管

附屬單位/姓名 行為

園林綠化廳

ANEXO II

Chefias a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Parques Chan Hoi Fong

Divisão de Estudos de Protecção da Natureza Wong Kai Chin

Divisão de Conservação da Natureza Kuok Fei Lek

Divisão de Espaços Verdes Ung Sio Wai

Divisão de Projectos Cheang Kuan Hoi

Divisão de Edificações Ng Chi Lun*

Divisão de Equipamentos Vong Io Chou

Divisão de Oficinas e Armazéns Ho Iok Leong

Divisão de Saneamento Ho Seng Iok

Divisão de Vias Públicas Wong Kei Lok

Divisão de Manutenção Tam Wai Fong

*Em regime de substituição

ANEXO III

Chefias a que se refere o n.º 3 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Parques Chan Hoi Fong

Divisão de Estudos de Protecção da Natureza Wong Kai Chin

Divisão de Conservação da Natureza Kuok Fei Lek

Divisão de Espaços Verdes Ung Sio Wai

Divisão de Edificações Ng Chi Lun*

Divisão de Equipamentos Vong Io Chou

Divisão de Oficinas e Armazéns Ho Iok Leong

Divisão de Saneamento Ho Seng Iok

Divisão de Vias Públicas Wong Kei Lok

Divisão de Manutenção Tam Wai Fong

*Em regime de substituição

ANEXO IV

Chefias a que se refere o n.º 4 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidade/Nome Actos

D e p a r t a m e n t o d e 
Zonas Verdes e Jardins
Chio Wai Meng

Emitir licenças para o corte de árvo-
res e arbustos e isentar as relativas 
taxas;
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附屬單位/姓名 行為

道路渠務廳

自然保護研究處

自然護理處

綠化處

設計處

Subunidade/Nome Actos

Autorizar e cancelar os pedidos das 
instalações e serviços prestados nas 
áreas verdes e jardins;
Assinar ofícios para a Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvol-
vimento Tecnológico sobre a provi-
dência de relatórios de identificação 
botânica;
Assinar ofícios para entidades públi-
cas e privadas sobre as transferências 
de queixas;
Assinar o expediente dirigido a entida-
des públicas sobre pareceres técnicos 
ou dados estatísticos;
Assinar ofícios para entidades pú-
blicas relativo ao encerramento tem-
porário dos parques, das zonas de 
lazer ou das instalações arborizadas 
devido a limpeza e desinfestação.

Departamento de Vias 
Públicas e Saneamento
Ho Man Him

Assinar certidões de numeração po-
licial e das vias públicas, bem como 
licenças para obras;
Assinar os autos de início e de recep-
ção das obras;
A s s i na r o s ped ido s env iado s à 
DSSOPT relativos à aprovação dos 
projectos e das licenças para obras.

Divisão de Estudos de 
Protecção da Natureza
Wong Kai Chin

Autorizar os pedidos de visita guiada 
e de utilização de instalações de lazer;
Assinar notificações de pagamento a 
entidades públicas e privadas;
Assinar ofícios a pedir consultas de 
cadastro, à Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, e informações 
relativas aos proprietários de terrenos, 
à Conservatória do Registo Predial.

Divisão de Conserva-
ção da Natureza
Kuok Fei Lek

Emitir certificados de inspecção fi-
tossanitária;
Autorizar os pedidos de utilização de 
instalações de lazer;
Assinar notificações de pagamento a 
entidades públicas e privadas;
Assinar ofícios a pedir consultas de 
cadastro, à Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, e informações 
relativas aos proprietários de terrenos, 
à Conservatória do Registo Predial.

Divisão de Espaços 
Verdes
Ung Sio Wai

Assinar ofícios a pedir consultas de 
cadastro, à Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, e informações 
relativas aos proprietários de terrenos, 
à Conservatória do Registo Predial.

Divisão de Projectos
Cheang Kuan Hoi

A s s i na r o s ped ido s env iado s à 
DSSOPT relativos à aprovação dos 
projectos e das licenças para obras.
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附屬單位/姓名 行為

道路處

設施維修處

 $10,035.00

退 休 基 金 會

三十日告示

F e r n a n d o 

Maria Pedro

 

 $827.00

 

 $714.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

公 告

Subunidade/Nome Actos

Divisão de Vias Públicas
Wong Kei Lok

Assinar os autos de início e de recep-
ção das obras.

Divisão de Manutenção
Tam Wai Fong

A s s i na r o s ped ido s env iado s à 
DSSOPT relativos à aprovação dos 
projectos e das licenças para obras.

(Custo desta publicação $ 10 035,00)

FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que Leong Lai Kun, viúva de Fernando Maria 
Pedro, que foi auxiliar qualificado, aposentado, da Direcção 
dos Serviços de Cartografia e Cadastro, tendo requerido a pen-
são de sobrevivência deixada 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 presente édito no Boletim Oficial da 
RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não ha-
vendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 6 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. 
Xavier.

(Custo desta publicação $ 827,00)

Faz-se público que Ng Pek Sio e Lei Weng Hei, viúva e filha 
de Lei Tak Un, que foi operário, aposentado, da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, tendo reque-
rido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem 
todos os que se julgam com direito à percepção da mesma pen-
são, requerer a este Fundo de Pensões, 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 impugnação será resolvida a pretensão das 
requerentes, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 6 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M.C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 714,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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23/2017 14/2016

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,620.00

通 告

1/DIR/2022

15/2009

26/2009

45/2020

87/2019

23/DI R/2021

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSEDT, 
sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício 
Banco Luso Internacional, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e 
disponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://
www.dsedt.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ 
— a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares 
vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, área de finanças, da Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico, 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 19, II Série, de 12 de 
Maio de 2021.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

Aviso

Despacho n.º 1/DIR/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e chefia), da alínea 6) do artigo 4.º e do artigo 30.º do 
Regulamento Administrativo n.º 45/2020 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento Tecnológico) e do n.º 4 do Despacho do Secretário 
para a Economia e Finanças n.º 87/2019, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (doravante 
designado por Boletim Oficial) n.º 2, II Série, de 8 de Janeiro de 
2020, bem como na sequência do ajustamento da distribuição 
das tarefas internas da Direcção dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico, determino:

1. O n.º 2, a alínea 8) do n.º 3, o n.º 4, o n.º 5 e o n.º 10 do Des-
pacho n.º 23/DIR/2021, publicado no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2021, a que se refere à delega-
ção de competências, passam a ter a seguinte redacção:

«2. São delegadas e subdelegadas na subdirectora, Chan 
Tze Wai, as competências para a prática dos seguintes 
actos, no âmbito das competências do Departamento de 
Estudos e do Departamento da Propriedade Intelectual:

1) …

…
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11/99/M

啓

23/DIR/2021

3. São delegadas e subdelegadas no subdirector, Chan 
Hon Sang, as competências previstas nas alíneas 1) a 15) 
do n.º 1 e as competências para a prática dos seguintes 
actos, no âmbito das competências do Departamento de 
Licenciamento e de Inspecção:

1) …

8) Emitir licenças provisórias, declarar a caducidade das 
licenças provisórias, revogar as licenças provisórias, de-
clarar a caducidade das licenças industriais, revogar as 
licenças industriais, suspender a emissão de documentos 
certificativos de origem, homologar os autos de vistoria, 
aplicar multas aos infractores, aplicar advertência, deter-
minar a aplicação das medidas cautelares e a desselagem, 
nos termos dos artigos 24.º, 29.º, 30.º, 39.º, 40.º, 41.º, 70.º, 
82.º, 84.º, 86.º e 88.º do Decreto-Lei n.º 11/99/M, de 22 de 
Março;

…

4. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departa-
mento de Comércio Externo e de Cooperação Económica, 
Chan Weng Tat e, ainda, no chefe da Divisão do Comércio 
Externo, Lam Hoi Kin, as competências para a prática 
dos seguintes actos:

1) …

…

5. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departa-
mento de Comércio Externo e de Cooperação Económica, 
Chan Weng Tat, no chefe do Departamento de Desenvol-
vimento das Actividades Económicas, Yau Yun Wah, no 
chefe do Departamento de Tecnologia, Che Weng Keong, 
na chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, 
Cheang Hio Man, no chefe do Departamento de Estudos, 
Pong Kai Fu, no chefe do Departamento de Licenciamen-
to e de Inspecção, Kong Son Cheong, na chefe da Divisão 
de Apoio às Actividades Industriais e Comerciais, Chan 
Hoi Si, bem como no chefe da Divisão de Promoção de 
Negócios, Lau Kit Lon, as competências para a prática dos 
seguintes actos, no âmbito das competências da respectiva 
subunidade:

1) …

…

10. São delegadas e subdelegadas na chefe, substituta, 
da Divisão de Licenciamento e de Supervisão, Choi Sao 
Leng, as competências para a prática dos seguintes actos:

1) …

…»

2. São ratificados os actos praticados pelos titulares de cargos 
alterados pelo presente despacho, no âmbito das competências 
ora delegadas e subdelegadas, nos prazos seguintes:

1) São ratificados os actos praticados pela titular do cargo 
referida no n.º 2 do Despacho n.º 23/DIR/2021, alterado pelo 
presente despacho, no âmbito das competências ora delegadas 
e subdelegadas, desde 15 de Julho de 2021;
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23/DIR/2021

 

 $5,040.00

財 政 局

通 告

025/DIR/2021

15/2009

26/2009

88/2019

2) São ratificados os actos praticados pelo titular do cargo 
referido no n.º 3 do Despacho n.º 23/DIR/2021, alterado pelo 
presente despacho, no âmbito das competências ora delegadas 
e subdelegadas, desde 27 de Maio de 2020;

3) São ratificados os actos praticados pelo chefe da Divisão 
do Comércio Externo, Lam Hoi Kin e pela chefe, substituta, da 
Divisão de Licenciamento e de Supervisão, Choi Sao Leng, no 
âmbito das competências ora delegadas e subdelegadas, desde 
1 de Agosto de 2021;

4) São ratificados os actos praticados pela chefe da Divisão 
de Apoio às Actividades Industriais e Comerciais, Chan Hoi 
Si e pelo chefe da Divisão de Promoção de Negócios, Lau Kit 
Lon, no âmbito das competências ora delegadas e subdelega-
das, desde 1 de Setembro de 2021.

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

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

Economia e Finanças, de 29 de Dezembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip. 

(Custo desta publicação $ 5 040,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Avisos

Despacho n.º 025/DIR/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
do artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições Complementares do Estatuto do Pessoal de Di-
recção e Chefia) e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 88/2019, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (doravante 
designada por RAEM) n.º 2, II Série, de 8 de Janeiro de 2020, 
determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Contabi-
lidade Pública, Lo Cheok Peng, as competências para a prática 
dos seguintes actos:

1) Decidir os pedidos de passagens, de transporte de baga-
gem e de seguros de viagem, nos termos da lei aplicável;

2) Autorizar a liquidação e o pagamento das despesas que 
devam ser satisfeitas por conta das dotações do orçamento de 
despesa já inscritas, após a verificação dos pressupostos de le-
galidade, cabimentação e autorização adequada, nos termos da 
lei aplicável;
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3) Autorizar o pagamento dos encargos relativos a anos an-
teriores e as transferências às entidades beneficiárias dos mon-
tantes dos descontos nos vencimentos, com recurso às dotações 
adequadas inscritas no orçamento em vigor;

4) Autorizar a reemissão de títulos de pagamento, não apre-
sentados em tempo aos bancos agentes, incluindo as despesas 
que se reportem a anos económicos anteriores;

5) Autorizar a restituição de descontos indevidamente reti-
dos;

6) Autorizar, nos termos da lei aplicável, a movimentação 
das contas de Operações de Tesouraria através dos modelos de 
impressos aprovados.

2. O presente acto de subdelegação de competência é feito 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da RAEM, 
homologado pelo Secretário para a Economia e Finanças, a 
subdelegada pode, quando razões de bom funcionamento do 
serviço assim o justifiquem, subdelegar no pessoal de chefia 
das subunidades do Departamento de Contabilidade Pública 
as competências referidas no n.º 1.

4. Dos actos praticados no âmbito das competências referidas 
no n.º 1 pela subdelegada, cabe recurso hierárquico necessário, 
salvo disposição legal em contrário.

5. São ratificados os actos praticados pela Lo Cheok Peng, 
entre 16 de Janeiro de 2020 e 15 de Fevereiro de 2020 no exer-
cício do cargo da chefe do Departamento de Contabilidade Pú-
blica em regime de substituição, no âmbito das competências 
referidas no n.º 1.

6. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências referidas no n.º 1, a partir de 16 de 
Fevereiro de 2020.

7. Sem prejuízo do disposto nos dois números anteriores, o 
presente despacho produz efeitos desde a data da sua publica-
ção.

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

Economia e Finanças, de 30 de Dezembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Dezembro de 2021. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 3 388,00)

Despacho n.º 026/DIR/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
do artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Eco-
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nomia e Finanças n.º 88/2019, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 8 
de Janeiro de 2020, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Gestão 
Patrimonial, Fong Sio Peng, as competências para a prática dos 
seguintes actos:

1) Autorizar as despesas com obras e aquisição de bens 
e serviços por força das dotações orçamentais inscritas nas 
«Despesas Comuns» do capítulo autonomizado do Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau, doravante desig-
nada por RAEM, até ao montante de $100 000,00 patacas (cem 
mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta de preço ou a celebração de contra-
to escrito;

2) Autorizar a destruição dos bens móveis já abatidos à carga 
e declarados inservíveis;

3) Autorizar a restituição de caução prestada por depósito 
em dinheiro ou por garantia bancária, nos termos da lei aplicá-
vel;

4) Autorizar o pagamento adiantado da renda pelo arrenda-
tário a quem foi atribuído o uso da habitação urbana que seja 
da propriedade da RAEM, bem como a devolução da respecti-
va habitação e equipamentos;

5) Ajustar as rendas devidas pelo uso da habitação urbana 
que seja da propriedade da RAEM, nos termos da lei aplicável;

2. É subdelegada na chefe do Departamento de Gestão Pa-
trimonial, Fong Sio Peng, a competência para assinar a guia 
modelo M/11, limitada apenas a operações de tesouraria sobre 
a caução provisória ou definitiva, recebida e guardada confor-
me as funções que respeitem àquela subunidade.

3. O presente acto de subdelegação de competência é feito 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da RAEM, 
homologado pelo Secretário para a Economia e Finanças, a 
subdelegada pode, quando razões de bom funcionamento do 
serviço assim o justifiquem, subdelegar no pessoal de chefia 
das subunidades do Departamento de Gestão Patrimonial as 
competências referidas nos n.os 1 e 2.

5. Dos actos praticados no âmbito das competências referi-
das nos n.os 1 e 2 pela subdelegada, cabe recurso hierárquico 
necessário, salvo disposição legal em contrário.

6. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências referidas nos n.os 1 e 2, a partir de 8 
de Janeiro de 2020.

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

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

Economia e Finanças, de 30 de Dezembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Dezembro de 2021. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 911,00)
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FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Aviso

Despacho n.º 006/CA/FDCT/2021

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 11.º dos 
Estatutos do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia que fazem parte integrante do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2004, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 1/2021 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, 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 Ad-
ministrativo e Financeiro e os Serviços de Desenvolvimento e 
Cooperação Científica e Tecnológica.

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 Administra-
tivo e Financeiro e os Serviços de Desenvolvimento e Coope-
ração Científica e Tecnológica, consulta médica por iniciativa 
própria, consulta por prescrição médica, ausência temporária 
do serviço, compensação de horas em falta e trabalho extraor-
dinário.

c. De acordo com as disposições legais aplicáveis e o contrato 
individual de trabalho, autorizar os pedidos de subsídios e abo-
nos, os respectivos pedidos apresentados pelo mesmo delegado 
serão autorizados pelo seu delegante.

d. Receber e verificar as receitas do capital inicial suplemen-
tar e dos juros, proceder comunicação ao Conselho de Admi-
nistração.

e. 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.

f. 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.

g. Autorizar o pagamento de despesas imprevistas de nature-
za 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.

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

i. Autorizar o pagamento de despesas de representação, com 
o montante não superior a 50 000 patacas por cada despesa; 
devem ser ratificadas pelo Conselho de Administração as des-
pesas no montante superior a 30 000 patacas.

II. É revogado o Despacho n.º 009/CA/FDCT/2020.

III. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2022.

(Homologado pela deliberação do Conselho de Administração 

no dia 31 de Dezembro de 2021).

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia, aos 31 de Dezembro de 2021.

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Wan 
Hei.

(Custo desta publicação $ 3 386,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos do quadro, e de um lugar vago, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-téc-
nico, área de apoio técnico-administrativo geral, da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem 
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 9 de Dezembro de 2020, 
a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três 
horas e será realizada no dia 23 de Janeiro de 2022, às 10,00 
horas, nos seguintes locais:

— Escola Secundária Lou Hau, sita na Rua 2 do Bairro da 
Concórdia, n.º 163, Macau;

— Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção Chinesa), sito na 
Rua da Santa Clara, n.º 21, Macau (entrada pela porta traseira 
do mesmo, sito na Rua Nova à Guia), Macau.

Informação sobre a distribuição dos candidatos pelas salas 
aonde os mesmos se devem apresentar para a realização da 
prova escrita, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas na Direcção dos Serviços de Esta-
tística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo 
ser consultadas no local indicado, dentro do horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 
destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na página electró-
nica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
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文 化 局

三十日告示

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 29 de 
Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, substituto, Mak Hang Chan.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Aviso

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência do curso de formação e respectivo 
estágio, com vista ao preenchimento de vinte e oito lugares 
de investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judici-
ária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 28 de 
Agosto de 2019, o exame médico (inspecção médica – 2.ª parte 
— Análise de sangue e de urina) será realizado no dia 23 de 
Janeiro de 2022, no Centro Hospitalar Conde de S. Januário, 
sito na Calçada Visconde S. Januário, Macau, e o exame médi-
co (inspecção médica — 2.ª parte — Foto de raio-X no tórax) 
será realizado nos dias 24 a 28 de Janeiro de 2022, no Centro 
de Prevenção e Tratamento de Tuberculose, sito na Estrada da 
Vitória, n.º 40, Macau, (atrás do Departamento de Trânsito de 
Macau).

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização do exame mé-
dico (inspecção médica — 2.ª parte), bem como outras infor-
mações de interesse dos candidatos serão afixadas no dia 12 de 
Janeiro de 2022, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultadas nos 
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo 
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da 
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, aos 7 de Janeiro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng. 

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

INSTITUTO CULTURAL

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lee Kwok Wai requerido o subsí-
dio por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento da sua cônjuge Lau Pui I, que foi técnica su-
perior assessora, 3.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, deste Instituto, devem todos os que se 
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julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios e outras 
compensações pecuniárias acima referidos, requerer a este Ins-
tituto, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 
do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão do 
requerente, findo que seja esse prazo.

Instituto Cultural, aos 6 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso Público n.º 1/ID/2022

«Serviço de limpeza nas instalações desportivas geridas pelo 

Instituto do Desporto situadas nas Ilhas»

1. Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 
de Dezembro de 2021, o Instituto do Desporto vem, em re-
presentação da entidade adjudicante, proceder à abertura do 
concurso público para a adjudicação do serviço de limpeza, du-
rante o período de 21 de Abril de 2022 a 20 de Abril de 2024, 
nas seguintes instalações desportivas geridas pelo Instituto do 
Desporto situadas nas Ilhas:

Instalações desportivas

1 Centro Desportivo Olímpico (estádio, campo de hó-
quei, quintal desportivo, piscina olímpica, silo automó-
vel, campo de basquetebol de três e zona de badmin-
ton)

2 Piscinas do Carmo (piscina coberta, piscina ao ar livre 
e ginásio)

3 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

4 Estádio da Universidade de Macau (N9)

5 Kartódromo de Coloane

6 Centro Náutico de Hác-Sá (edifício e sala polivalente)

7 Centro Náutico de Cheoc-Van (edifício e sala poliva-
lente)

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, os 
concorrentes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da 
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
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9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 
consulta do Processo do Concurso ou para obtenção de cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 
patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 
ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.
sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso públi-
co terá lugar no dia 17 de Janeiro de 2022, segunda-feira, pelas 
9,30 horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a 
que se seguirá a deslocação para a inspecção ao local das ins-
talações desportivas. Em caso de encerramento do Instituto 
do Desporto na data e hora da sessão de esclarecimentos, por 
motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
estabelecidas para a sessão de esclarecimentos são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 7 de Fevereiro de 2022, segunda-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro 
do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-
panhada de uma caução provisória no valor de $250 000,00 
(duzentas e cinquenta mil) patacas, a ser prestada por depósito 
em numerário, em ordens de caixa, por cheque ou mediante 
garantia bancária, emitidos por uma instituição bancária le-
galmente autorizada a exercer actividade na Região Adminis-
trativa Especial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a 
entregar na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Insti-
tuto do Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 8 de Feverei-
ro de 2022, terça-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede 
do Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Institu-
to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou 
por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
o acto público do concurso são adiadas para a mesma hora do 
primeiro dia útil seguinte.

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

Instituto do Desporto, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 417,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Nos termos 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 Administrativo n.º 23/2017, faz-se pública a 
seguinte lista de classificação final dos candidatos:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome N.º de BIR Valores

1.º Pan Yongzhao 1350xxxx ............................ 14,76

2.º Shi Danni 1446xxxx ............................ 14,52

3.º Tam Wai Chu 1220xxxx ............................ 13,51

4.º Cheang Hou Kong 5097xxxx ............................ 13,39

5.º Kuong Chon In 1262xxxx ............................ 13,18

6.º Wong Sok Chan 1246xxxx ............................ 12,71

7.º Tjie Nelson 1229xxxx ............................ 12,69

8.º Wong Pan Pan 1397xxxx ............................ 12,57

9.º Choi I Leng 1256xxxx ............................ 12,47

10.º Leong Kam Hang 1236xxxx ............................ 12,42

11.º Lao Cheok Nga 1259xxxx ............................ 12,40

12.º Lam Chi Ioi 1359xxxx ............................ 12,37

13.º Iong Teng Hin 1246xxxx ............................ 12,20

14.º Lam Wai Kuan 1246xxxx ............................ 12,09

15.º Lei Ka Seong 1245xxxx ............................ 12,04

16.º Kwok Kam Weng 1235xxxx ............................ 11,99

17.º Nip Pak Ngai 1391xxxx ............................ 11,76

18.º Long Hoi Ian 5203xxxx ............................ 11,59

19.º Lam Ian Seng 1230xxxx ............................ 11,45

20.º Leong Ka Seng 1251xxxx ............................ 11,42

21.º Kuok Weng Long 1542xxxx ............................ 11,38

22.º Lei Hong San 1348xxxx ............................ 11,35

23.º Wong Chi Seng 1232xxxx ............................ 11,33

24.º Loi Hoi Sun 1242xxxx ............................ 11,28

25.º Lam Weng Kan 1418xxxx ............................ 11,20

26.º Ng Ka Lou 1351xxxx ............................ 11,17

27.º Iu Fu Wai 1262xxxx ............................ 10,83

28.º Ieong I Ian 1250xxxx ............................ 10,82

29.º Sam Ka Pou 1247xxxx ............................ 10,81

30.º Ieong Pui I 1244xxxx ............................ 10,80

31.º Ng Ka Hin 5114xxxx ............................ 10,79

32.º Sou Sok Leng 1228xxxx ............................ 10,57

33.º Leong Ka Chon 5212xxxx ............................ 10,42

衛 生 局

名 單

23/2017 14/2016

1.º 1350xxxx ................................................ 14.76

2.º 1446xxxx ................................................ 14.52

3.º 1220xxxx ................................................ 13.51

4.º 5097xxxx ................................................ 13.39

5.º 1262xxxx ................................................ 13.18

6.º 1246xxxx ................................................ 12.71

7.º 1229xxxx ................................................ 12.69

8.º 1397xxxx ................................................ 12.57

9.º 1256xxxx ................................................ 12.47

10.º 1236xxxx ................................................ 12.42

11.º 1259xxxx ................................................ 12.40

12.º 1359xxxx ................................................ 12.37

13.º 1246xxxx ................................................ 12.20

14.º 1246xxxx ................................................ 12.09

15.º 1245xxxx ................................................ 12.04

16.º 1235xxxx ................................................ 11.99

17.º 1391xxxx ................................................ 11.76

18.º 5203xxxx ................................................ 11.59

19.º 1230xxxx ................................................ 11.45

20.º 1251xxxx ................................................ 11.42

21.º 1542xxxx ................................................ 11.38

22.º 1348xxxx ................................................ 11.35

23.º 1232xxxx ................................................ 11.33

24.º 1242xxxx ................................................ 11.28

25.º 1418xxxx ................................................. 11.20

26.º 1351xxxx ................................................ 11.17

27.º 1262xxxx ................................................ 10.83

28.º 1250xxxx ................................................ 10.82

29.º 1247xxxx ................................................ 10.81

30.º 1244xxxx ................................................ 10.80

31.º 5114xxxx ................................................. 10.79

32.º 1228xxxx ................................................ 10.57

33.º 5212xxxx ................................................ 10.42
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34.º 1249xxxx ................................................ 10.33

35.º 1242xxxx ................................................ 10.10

36.º 1532xxxx ................................................ 9.99

37.º 5144xxxx ................................................. 9.77

38.º 5181xxxx................................................. 9.75

23/2017 14/2016

 

  

  $3,862.00

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

 ................................................................................ 16.2

 Oliveira e Sousa de Albergaria 

 Resende, Pedro Manuel

 

   

 $1,144.00

Ordem Nome N.º de BIR Valores

34.º Wong Hong 1249xxxx ............................ 10,33

35.º Wong Lai Meng 1242xxxx ............................ 10,10

36.º Lou Sam I 1532xxxx ............................ 9,99

37.º Wong Chong U 5144xxxx ............................ 9,77

38.º Lam Pak Wa 5181xxxx ............................ 9,75

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Dezembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 23 de Novembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina 
interna.

Vogais efectivos: Dr. Leong Hoi Ip, médico assistente de me-
dicina de urgência; e

Dr. Leong Chin Wan, médico assistente de cirurgia geral.

(Custo desta publicação $ 3 862,00)

O exame final de especialidade em medicina legal foi reali-
zado de acordo com o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e 
o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regula-
mento 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 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, e a classificação final 
do internato complementar foi feita de acordo com o cálculo da 
classificação final do artigo 63.º do mesmo decreto-lei, homolo-
gada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 15 de Dezembro de 2021:

Candidato aprovado: valores

Chan Tak Song .................................................................... 16,2

 Serviços de Saúde, aos 24 de Novembro de 2021.

O Júri:

Presidente:  Dr. Oliveira e Sousa de Albergaria Resende, Pedro 
Manuel, médico consultor de medicina legal.

Vogais efectivos: Dr. Wong Wai Kit, médico consultor de 
medicina legal; e

Dr.ª Lam Hao San, médica assistente de medicina legal.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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公 告

（ 01221/02-AUX

 

 $952.00

15/P/21

 

 $668.00

1/P/22

258 3

C

$121.00

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01221/02-AUX)

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 30 de Dezembro de 2021, para os devidos 
efeitos se publica que o concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos de 
auxiliar, 4.º escalão, da carreira de auxiliar, área de cozinheiro, 
em regime de contrato administrativo de provimento dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 
até ao termo da validade do concurso, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 
Série, de 9 de Junho de 2021, foi exinto por não haver candida-
tos aprovados na prova de conhecimentos.

Serviços de Saúde, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 952,00)

Faz-se público que, por deliberação do Conselho Admi-
nistrativo, de 31 de Dezembro de 2021, tendo em conta que a 
proposta apresentada não cumpriu os requisitos concursais exi-
gidos, pelo que é extinto o Concurso Público n.º 15/P/21 para 
o «Fornecimento e Instalação de Um Conjunto de Sistema de 
Testes de Função Pulmonar aos Serviços de Saúde», cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 26 de Maio 
de 2021. 

Serviços de Saúde, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 668,00)

Concurso Público n.º 1/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Dezembro de 
2021, se encontra aberto o concurso público para a «Concep-
ção e execução de obras de remodelação da sala de Sistema de 
Osmose Inversa do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, 
bem como fornecimento e instalação de equipamentos», cujos 
programa do concurso e o caderno de encargos se encontram à 
disposição dos interessados desde o dia 12 de Janeiro de 2022, 
todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato destes 
Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway 
Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados esclareci-
mentos relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos 
ao pagamento de $ 121,00 (cento e vinte e uma patacas), a tí-
tulo de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c 
do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário).
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258 3 C

$184,000.00 /

/

 

 $2,096.00

通 告

00421/01-MED.CLG

131/2012

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

http://www.safp.gov.mo

 

 $1,303.00

Dado que o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está 
em construção, com vista a inteirar-se de todas as situações 
que tenham eventuais impactos na forma de execução da obra, 
os concorrentes devem assistir à sessão de esclarecimentos 
seguida duma visita aos locais a que se destinam as respecti-
vas obras a ter lugar no dia 17 de Janeiro de 2022, pelas 10,00 
horas, sita no r/c do Instituto de Entermagem do Complexo de 
Cuidados de Saúde das Ilhas.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 1 de Março de 
2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua do 
Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $184 000,00 (cento e oitenta e quatro 
mil patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, 
em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes 
Serviços ou através de garantia bancária/seguro-caução de va-
lor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 096,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 00421/01-MED.CLG)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 
35.º e 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores 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 Con-
de de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível nos websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.
mo), bem como da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa 
da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de nove 
lugares vagos do quadro, e de três lugares vagos em regime de 
contrato administrativo de provimento, de médico geral, 1.º 
escalão, da carreira médica, dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 28 de Abril de 2021. 

Serviços de Saúde, aos 5 de Janeiro de 2022. 

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1303,00)
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01/IC-PAF/Neuroc/2021

年 列

18/2020 24/2018

178/2019 8/99/M
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年
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 $2,480.00

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Neuroc/2021)

Por despacho do signatário, de 30 de Dezembro de 2021, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em neurocirurgia do Dr. Kong 
Kuan Kei (conforme o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e 
o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chan Ka Ming, médico consultor de neuroci-
rurgia.

Vogais efectivos: Dr. Huang Hantian, chefe de serviço de 
neurocirurgia; e

Dr. Ho In Chao, médico consultor de neurocirurgia.

Vogais suplentes: Dr. Iao Kin Sang, médico assistente de 
neurocirurgia; e

Dr. Tai Wa Hou, médico consultor de neurocirurgia.

Métodos de prova: A avaliação final consta de uma prova 
curricular, uma prova prática e uma prova teórica; as três pro-
vas previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

 Data da prova: 10 e 11 de Fevereiro de 2022.

Local da prova:  Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de neurocirurgia do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 
disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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社 會 工 作 局

公 告

23/2017 14/2016

ht tp://

w w w.ias.gov.mo http://w w w.sa f p.gov.

mo

 

 $1,178.00

澳 門 大 學

通 告

14/2006

$50,000.00

$50,000.00

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no qua-
dro de anúncio do Instituto de Acção Social, sito em Macau, 
na Estrada do Cemitério n.º 6 (horário de consulta: de segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 hores e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 hores), e disponibilizada nas páginas electrónicas deste 
Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 
a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) 
dos candidatos ao concurso de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de enfermeiro de 
grau I, 1.º escalão, da carreira de enfermagem, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto de Acção 
Social, e dos lugares que vierem a verificar-se neste Instituto 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021.

Instituto de Acção Social, aos 6 de Janeiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 49.ª 
sessão, realizada no dia 29 de Dezembro de 2021, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director, substituto, da Faculdade de Gestão 
de Empresas, Ge Wei, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;
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Rui Paulo da Silva Martins

14/2006

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob 
a supervisão do delegado.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 29 de Dezembro de 2021.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

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

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

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

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatu-
tos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Execu-
tiva n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, da Faculdade de Gestão 
de Empresas, Ge Wei, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio 
com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da 
Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;
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6) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

7) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob 
a supervisão do delegado.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 22 de Dezembro de 2021.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 4 962,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho 
de 2021, o director da Faculdade de Letras da Universidade de 
Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, do Departamento de Por-
tuguês, Yao Jingming, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.
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 $3,783.00

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento 
Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada 
pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho de 2021, o director da 
Faculdade de Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, do Departamento de Por-
tuguês, Yao Jingming, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 13 de Dezembro de 2021.

O Director da Faculdade de Letras, Xu Jie.

(Custo desta publicação $ 3 783,00)
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Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 17 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de Janeiro 
de 2018, a directora do Gabinete de Assuntos Financeiros da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe, substituta, da Secção de Contabili-
dade, Tam Un Keng, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e da 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 31 de Dezembro de 2021 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, 
II Série, de 1 de Novembro de 2017, a directora do Gabinete de 
Assuntos Financeiros da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe, substituta, da Secção de Contabili-
dade, Tam Un Keng, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
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ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

4) Autorizar o processamento e liquidação das despesas in-
seridas no orçamento privativo da Universidade de Macau;

5) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados;

6) Autorizar o depósito e o levantamento dos fundos das 
operações de tesouraria, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze 
mil patacas);

7) Autorizar a devolução de propinas e outras despesas da 
mesma natureza.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e da 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 31 de Dezembro de 2021 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 30 de Dezembro de 2021.

A Directora do Gabinete de Assuntos Financeiros, Lei Miu 
Mei.

(Custo desta publicação $ 3 862,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novem-
bro de 2019, o director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção de Infra-estru-
turas Informáticas e Serviços aos Utilizadores, Cheang Seng 
Fo, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin-
tes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.
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2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 

Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, 
II Série, de 27 de Novembro de 2019, o director do Gabinete 
para as Tecnologias de Informação e Comunicação da Univer-
sidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção de Infra-estru-
turas Informáticas e Serviços aos Utilizadores, Cheang Seng 
Fo, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin-
tes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.
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Universidade de Macau, aos 15 de Dezembro de 2021.

O Director do Gabinete para as Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Si Tou Kuok Fan.

(Custo desta publicação $ 3 862,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 001/DSAMA/2022

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (doravante designada por RAEM).

2. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada 
por DSAMA).

3. Modalidade do procedimento: concurso público.

4. Objecto: concessão de gestão e exploração dos espaços 
para fins comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa, em regime de exclusividade.

5. Valor base do concurso: o valor de retribuição mensal não 
pode ser inferior ao preço proposto mínimo previsto no pre-
sente concurso, que é de $700 000,00 (setecentas mil patacas) 
por mês.

6. Condições de admissão: 

6.1 O concorrente deve ser sociedade.

6.2 O concorrente está inscrito no Cadastro de Contribuintes 
da Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finanças.

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, e deve ter a 
sede na RAEM.

6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da RAEM.

6.5 No dia da publicação do «Anúncio do concurso», o âmbi-
to de actividades constante do registo comercial do concorren-
te deve incluir qualquer um dos seguintes:

6.5.1 Gestão ou exploração de imóveis para fins comerciais;

6.5.2 Gestão e operação do terminal; 

6.5.3 Gestão e operação do aeroporto; 

6.5.4 Gestão e operação do posto fronteiriço; 

6.5.5 Gestão predial.

6.6 Não é admitido o concorrente que participe no presente 
concurso mediante contrato de consórcio.

6.7 Cada sociedade só pode submeter uma única proposta.
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7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 
e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-
tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 
Calçada da Barra, RAEM.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: Preço de $900,00 (nove-
centas patacas)

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da DSAMA, 
sito na Calçada da Barra, RAEM.

Data e hora limite: dia 21 de Fevereiro de 2022, segunda-feira, 
até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA na hora limite para a 
entrega de propostas por motivos de força maior, o prazo para 
a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil ime-
diatamente seguinte, à mesma hora.

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 
documentos que a acompanham, apresentados pelo concorren-
te, devem ser redigidos numa das línguas oficiais da RAEM. 
Quando redigidos noutra língua, devem ser acompanhados de 
tradução autenticada, a qual prevalece para todos e quaisquer 
efeitos.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a con-
tar da data do acto público do concurso, prorrogável nos ter-
mos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

11. Caução provisória: $5 000 000,00 (cinco milhões de pa-
tacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia 
bancária.

12. Caução definitiva: $10 000 000,00 (dez milhões de pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia ban-
cária.

13. Visita ao local:

A visita ao local será realizada às 10,00 horas do dia 19 de 
Janeiro de 2022, quarta-feira, na sala de reunião do rés-do-chão 
do Edifício de Gestão Portuária do Terminal Marítimo de Pas-
sageiros da Taipa.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 
ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-
menores.

14. Data de realização do acto público do concurso:

Local: Sala multifuncional da DSAMA, sita na Calçada da 
Barra, RAEM.

Dia e hora: dia 22 de Fevereiro de 2022, terça-feira, às 10,00 
horas.

Em caso de encerramento da DSAMA na data do acto pú-
blico por motivos de força maior, a data de realização do acto 



368    2   2022  1  12 

63/85/M

15. 

50%

10%

25%

15%

16. 

17. 

http://www.marine.gov.mo

 

 $6,423.00

地 球 物 理 暨 氣 象 局
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público do concurso é adiada para o primeiro dia útil imedia-
tamente seguinte, à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-
cumentos apresentados no concurso.

15. Critérios de avaliação das propostas: 

Preço apresentado na proposta: 50%;

Preço por metro quadrado dos espaços para fins comerciais: 
10%;

Plano de gestão e exploração dos espaços para fins comer-
ciais: 25%;

Experiências na gestão ou exploração de imóveis para fins 
comerciais: 15%.

16. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de empate na pontuação total 
mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos previstos 
no programa do concurso.

17. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documen-
tos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divisão 
Financeira do Departamento de Administração e Finanças, 
sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da Barra, 
RAEM, ou consultar a página electrónica da DSAMA (http://
www.marine.gov.mo), a partir de 12 de Janeiro de 2022 e até à 
data limite para a entrega das propostas, para obter informa-
ções sobre a actualização, rectificação e esclarecimento dos 
documentos do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 31 de Dezembro de 2021. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 6 423,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, da Direcção dos Serviços Meteorológicos 

e Geofísicos, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, área de relações públicas

Em consequência do novo anúncio da lista classificativa da 
prova de conhecimentos (prova escrita) no dia 20 de Outubro 
de 2021, e sem prejuízo da justiça e imparcialidade aos candi-
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1.º 48 1257XXXX ............. 71.08

2.º 22 1330XXXX ............. 70.63

3.º 109 姸 1236XXXX ............. 70.08

4.º 112 1238XXXX ............. 68.97

5.º 100 5208XXXX ............. 68.08

6.º 49 5106XXXX ............. 66.83

7.º 97 1226XXXX ............. 66.30

8.º 69 7437XXXX ............. 65.63

9.º 52 7433XXXX ............. 64.58

10.º 70 1265XXXX ............. 63.58

11.º 12 1234XXXX ............. 63.18

12.º 40 1326XXXX ............. 62.77

13.º 35 5149XXXX ............. 62.65

14.º 15 1236XXXX ............. 62.33

15.º 14 5156XXXX ............. 62.13

16.º 101 5153XXXX ............. 61.63

17.º 96 5197XXXX ............. 61.32

18.º 28 5212XXXX ............. 60.22

19.º 68 1229XXXX ............. 59.72

20.º 64 5129XXXX ............. 59.55

21.º 10 5150XXXX ............. 59.37

22.º 50 5119XXXX ............. 58.67

23.º 55 1262XXXX ............. 58.00

24.º 53 5176XXXX ............. 56.35

  

8 1215XXXX a

56 5182XXXX a

datos aprovados na entrevista de selecção realizada nos dias 22 
a 26 de Fevereiro de 2021, nos termos do artigo 12.º do Código 
do Procedimento Administrativo, a lista classificativa rela-
cionada continua a ser válida, sendo elaborada, novamente e 
republicada a lista classificativa final do concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de relações públicas, em regime de con-
trato administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, 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 Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 
2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  Número Classificação
 do BIR final

1.º 48 Kan, Chi Pan 1257XXXX ........... 71,08

2.º 22 Choi, Cheng Cheng1330XXXX ........... 70,63

3.º 109 Wong, Hou In 1236XXXX ........... 70,08

4.º 112 Wong, Ka Lai 1238XXXX ........... 68,97

5.º 100 Tam, U Hoi 5208XXXX ........... 68,08

6.º 49 Kong, Hio Kuan 5106XXXX ........... 66,83

7.º 97 Pak, Nga Ian 1226XXXX ........... 66,30

8.º 69 Lei, Iok Lok 7437XXXX ........... 65,63

9.º 52 Kuong, Chi Ian 7433XXXX ............ 64,58

10.º 70 Lei, Ka Fong 1265XXXX ........... 63,58

11.º 12 Cheang, Mei Kuan 1234XXXX ........... 63,18

12.º 40 Hong, Sio Hong 1326XXXX ........... 62,77

13.º 35 Fong, Hao I 5149XXXX ............ 62,65

14.º 15 Cheok, Seng Him 1236XXXX ........... 62,33

15.º 14 Cheok, Mei Na 5156XXXX ........... 62,13

16.º 101 Tong, Hin Weng 5153XXXX ............ 61,63

17.º 96 Nip, Si Man 5197XXXX ........... 61,32

18.º 28 Chong, Chin Kin 5212XXXX ........... 60,22

19.º 68 Lei, In Man 1229XXXX ........... 59,72

20.º 64 Lao, Sok Man 5129XXXX ........... 59,55

21.º 10 Chao, Iok Teng 5150XXXX ........... 59,37

22.º 50 Kuok, Wai Ian 5119XXXX ............ 58,67

23.º 55 Lam, Cheng Man 1262XXXX ........... 58,00

24.º 53 Kuong, Pou Ieng 5176XXXX ............ 56,35

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

 Nome  Número do BIR Notas

8 Chan, Sin Teng 1215XXXX ................. (a)

56 Lam, Ka Kin 5182XXXX ................. (a)
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Observações:

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, candidatos excluídos 
por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia 
seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 30 de Dezembro de 2021.)

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 30 
de Dezembro de 2021.

O Júri:

Presidente, substituta: Chang Sau Wa, subdirectora, substitu-
ta.

Vogal: Wong Hao In, meteorologista assessor.

Vogal, suplente: Tam Chan Vai, chefe do Centro de Clima e 
Ambiente Atmosférico.

(Custo desta publicação $ 4 418,00)
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