第 16 期 —— 2008 年 4 月 16 日

澳門特別行政區公報——第二組

3200

政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

名 單

Listas

澳門海關為填補文職人員編制內第一職階主任翻譯員一
缺，經於二零零八年二月六日第六期第二組《澳門特別行政區
公報》刊登以審查文件及有限制性進行晉升開考之通告。現公
布報考人考試成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga
de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, do quadro de pessoal
civil dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 6 de
Fevereiro de 2008:
Candidato aprovado:

盧少貞................................................................................8.6
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》第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公布之日
起計十個工作日內向核准招考的實體提起訴願。
（經保安司司長於二零零八年三月二十八日的批示確認）

valores

Lou Sio Cheng..........................................................................8,6
Nos termos do disposto no n.º 2 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, e na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 28 de Março de 2008).

二零零八年三月三十一日於海關

Serviços de Alfândega, aos 31 de Março de 2008.

典試委員會：

O Júri:
主席：關務監督

譚燕雯
Presidente: Tam In Man, comissária alfandegária.

正選委員：關務監督

葉華釗

後補委員：關務監督

吳嘉慧

Vogal efectivo: Ip Wa Chio, comissário alfandegário.
Vogal suplente: Ung Ka Vai, comissária alfandegária.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

澳門海關為填補文職人員編制內第一職階首席翻譯員一
缺，經於二零零八年二月六日第六期第二組《澳門特別行政區
公報》刊登以審查文件及有限制性進行晉升開考之通告。現公
布報考人考試成績如下：
合格應考人：

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga de
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal
civil dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 6 de
Fevereiro de 2008:

分
Candidato aprovado:

鍾素新................................................................................8.3
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》第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公布之日
起計十個工作日內向核准招考的實體提起訴願。

valores

Chong Sou San .....................................................................8,3
Nos termos do disposto no n.º 2 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, e na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
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(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 25 de Março de 2008).

（經保安司司長於二零零八年三月二十五日的批示確認）

二零零八年三月三十一日於海關
Serviços de Alfândega, aos 31 de Março de 2008.
典試委員會：
主席：關務監督

O Júri:
譚燕雯

Presidente: Tam In Man, comissária alfandegária.

正選委員：關務監督

葉華釗

後補委員：關務監督

吳嘉慧

Vogal efectivo: Ip Wa Chio, comissário alfandegário.
Vogal suplente: Ung Ka Vai, comissária alfandegária.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

澳門特別行政區海關為填補文職人員編制內第一職階首席
行政文員一缺，經於二零零八年二月六日第六期第二組《澳門
特別行政區公報》刊登以審查文件、有限制進行普通晉升開考
通告。現公布報考人考試成績如下：
合格應考人：

分

謝美芬 ..............................................................................8.41
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》第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公布之日
起計十個工作日內向核准招考的實體提起訴願。
（經保安司司長於二零零八年三月二十八日的批示確認）

Candidato aprovado:

valores

Che Mei Fan .......................................................................8,41
Nos termos do disposto no n.º 2 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, e na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 28 de Março de 2008).

二零零八年四月七日於海關

Serviços de Alfândega, aos 7 de Abril de 2008.

典試委員會：
主席：副關務監督

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de oficial administrativo principal, 1.º escalão, do quadro de pes
soal civil dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa
Especial de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série,
de 6 de Fevereiro de 2008:

O Júri:

徐佩芬

Presidente: Choi Pui Fan, subcomissária alfandegária.
委員：一等高級技術員
關務督察

李國輝

Vogais: Lei Kuok Fai, técnico superior de 1.ª classe; e

João Baptista Rosário Vong

João Baptista Rosário Vong, inspector alfandegário.

（是項刊登費用為 $1,184.00）

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

澳門特別行政區海關為填補文職人員編制內第一職階一等
文員一缺，經於二零零八年二月六日第六期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登以審查文件、有限制進行普通晉升開考通
告。現公布報考人考試成績如下：
合格應考人：

分

梁小玲..............................................................................8.26

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de primeiro-oficial, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil dos
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de
Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 6 de Fevereiro de 2008:
Candidato aprovado:

valores

Leong Sio Leng ..................................................................8,26

澳門特別行政區公報——第二組

3202

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》第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公布之日
起計十個工作日內向核准招考的實體提起訴願。
（經保安司司長於二零零八年三月二十八日的批示確認）
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Nos termos do disposto no n.º 2 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, e na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 28 de Março de 2008).

二零零八年四月七日於海關

Serviços de Alfândega, aos 7 de Abril de 2008.

典試委員會：

O Júri:
主席：副關務監督

徐佩芬

委員：一等高級技術員
關務督察

Presidente: Choi Pui Fan, subcomissária alfandegária.

李國輝

Vogais: Lei Kuok Fai, técnico superior de 1.ª classe; e

João Baptista Rosário Vong

João Baptista Rosário Vong, inspector alfandegário.

（是項刊登費用為 $1,253.00）

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

行  政  暨  公  職  局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

名 單

Lista

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97
號批示，行政暨公職局現刊登二零零八年第一季度受資助實體
的名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições
particulares, vêm os Serviços de Administração e Função Pública publicar a listagem de apoio concedido no 1.º trimestre do
ano de 2008:

受惠實體

目的

Entidade beneficiária

Finalidade

許可批示日期

資助金額

Despacho de

Montante

autorização

atribuído

07/03/2008

澳門明愛

資助舉辦活動。

Caritas de Macau

Realização de actividades.

$ 1,000.00

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 7 de Abril de 2008.

二零零八年四月七日於行政暨公職局
局長

朱偉幹

（是項刊登費用為 $910.00）

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高級
技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺，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

O Director dos Serviços, José Chu.
(Custo desta publicação $ 910,00)

Anúncios
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 Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória do
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro de
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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
告已在二零零八年三月二十六日第十三期《澳門特別行政區公
報》第二組內公布。
根據上述通則第五十七條第五款的規定，本名單被視為確
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pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 26 de Março de 2008, 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.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

定名單。
二零零八年四月八日於行政暨公職局

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 8 de Abril de 2008.
局長

朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,047.00）

O Director dos Serviços, José Chu.
(Custo desta publicação $ 1 047,00)

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，將填補本局人員編制第一職
階特級公關督導員一缺及第一職階特級助理技術員兩缺，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。開考的公告已在二零零八年三月十九日第十二期《澳門特
別行政區公報》第二組內公布。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，該名單被視為確
定名單。

Torna-se público que se encontram afixadas, a partir da data
da publicação do presente anúncio, durante dez dias, na Divisão
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, 26.º andar, as listas provisórias
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, documentais,
condicionados, para o preenchimento de um lugar de assistente
de relações públicas especialista, 1.º escalão, e dois lugares de
técnico auxiliar especialista, 1.º escalão, do quadro de pessoal
desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 12, II Série, de 19 de Março de 2008, 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.
As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos do
n.º 5 do artigo 57.º do supracitado Estatuto.

二零零八年四月八日於行政暨公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 8 de Abril de 2008.
局長

朱偉幹
O Director dos Serviços, José Chu.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

通 告

Aviso

行政法務司司長著令，所有法定穿著制服人員由二零零八
年四月二十一日起改穿夏季制服。
二零零八年四月八日於行政暨公職局

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 8 de Abril de 2008.
局長

（是項刊登費用為 $578.00）

Para os devidos efeitos se faz saber que a Ex.ma Senhora Secretária para a Administração e Justiça determina que o uso de
uniforme de Verão, para o pessoal a ele obrigado por lei, tenha
início no dia 21 de Abril de 2008.

朱偉幹

O Director dos Serviços, José Chu.
(Custo desta publicação $ 578,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
DE JUSTIÇA

法 務 局

名 單

Listas

為填補法務局人員編制專業技術員人員組別第一職階特級
技術輔導員一缺，經於二零零八年二月二十七日第九期《澳門
特別行政區公報》第二組公布以審查文件及有限制的方式進行
普通晉升開考的公告。現公布應考人評核名單如下：
合格准考人：

分

黃詠妍..............................................................................7.98
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二零零八年四月三日的批示確認）

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar na
categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico-profissional 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 Adminis
trativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de
2008:
Candidato aprovado:

valores

Wong Weng In .......................................................................7,98
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 3 de Abril de 2008).

二零零八年三月二十五日於法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 25 de Março de 2008.

典試委員會：

O Júri:
主席：人力資源處處長

鄺婉瑩

正選委員：顧問高級技術員

Presidente: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos
Humanos.

葉錦雯
Vogal efectiva: Ip Kam Man, técnica superior assessora.

候補委員：一等高級技術員

劉潔心

Vogal suplente: Lau Kit Sam, técnica superior de 1.ª classe.
(Custo desta publicação $ 1 292,00)

（是項刊登費用為 $1,292.00）

為填補法務局人員編制資訊人員組別第一職階顧問高級資
訊技術員一缺，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二零零八年二月二十七日第九期《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

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar na
categoria de técnico superior de informática assessor, 1.º escalão, do grupo de pessoal de informática 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 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2008:
Candidato aprovado:

廖東明..............................................................................7.92
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出上
訴。

（經行政法務司司長於二零零八年四月三日的批示確認）

二零零八年三月二十六日於法務局

valores

Lio Tong Meng ......................................................................7,92
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 3 de Abril de 2008).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de Março de 2008.
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O Júri:

典試委員會：
主席：資訊處代處長

Presidente: Lau Kuok Tim, chefe da Divisão de Informática,
substituto.

劉國添

正選委員：人力資源處處長

Vogais efectivas: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos Humanos: e

鄺婉瑩

顧問高級資訊技術員

戴燕雪

Tai In Sut, técnica superior de informática assessora.
(Custo desta publicação $ 1 224,00)

（是項刊登費用為 $1,224.00）

為填補法務局人員編制高級技術人員組別第一職階首席高
級技術員（法律範疇）四缺，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二零零八年二月二十七日
第九期《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

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro
lugares na categoria de técnico superior principal, 1.º escalão,
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 9, II Série, de
27 de Fevereiro de 2008:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 吳靄燕 ........................................................................8.03

1.º Ng Oi In.............................................................................8,03

2.º 許麗芳 ........................................................................7.98

2.º Hoi Lai Fong.....................................................................7,98

3.º 趙淑儀 ........................................................................7.91

3.º Chiu Sok I..........................................................................7,91

4.º 邱顯哲 ........................................................................7.86

4.º Iao Hin Chit......................................................................7,86

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。
（經行政法務司司長於二零零八年四月三日的批示確認）

二零零八年三月二十六日於法務局
典試委員會：
主席：代局長

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 3 de Abril de 2008).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de Março de 2008.
O Júri:
Presidente: Leong Pou Ieng, directora, substituta.

梁葆瑩

正選委員：法律翻譯廳代廳長
候補委員：人力資源處處長

吳子健
鄺婉瑩

（是項刊登費用為 $1,390.00）

為填補法務局人員編制傳譯及翻譯人員組別第一職階首席
翻譯兩缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉升開考，其
開考公告已刊登於二零零八年二月二十七日第九期《澳門特別
行政區公報》第二組內。准考人評核名單如下：

Vogal efectivo: Ng Chi Kin, chefe do Departamento de Tradução Jurídica, substituto.
Vogal suplente: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos Humanos.
(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de dois lugares na categoria de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão,
do grupo 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 9, II Série, de
27 de Fevereiro de 2008:
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合格准考人：

分

1.º 姚頴珊 ........................................................................8.09
2.º Vitória Lam ...............................................................7.80
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二零零八年四月三日的批示確認）

valores

1.º Io Weng San .....................................................................8,09
2.º Vitória Lam ......................................................................7,80
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 3 de Abril de 2008).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de Março de 2008.

二零零八年三月二十六日於法務局

O Júri:

典試委員會：
主席：副局長

Candidatos aprovados:

Presidente: Diana Maria Vital Costa de Beltrão Loureiro, subdirectora.

高舒婷

正選委員：人力資源處處長
顧問翻譯

Vogais efectivas: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos Humanos: e

鄺婉瑩

Pamela Maria Rodrigues

Pamela Maria Rodrigues, intérprete-tradutora assessora.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

商 業 及 動 產 登 記 局
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS
2008 年 03 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Março de 2008
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二零零八年四月十日於商業及動產登記局——代局長

Isabel Fátima da Silva Nantes.

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 10 de Abril de 2008.
A Conservadora, substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.
（是項刊登費用為 $161,570.00）
(Custo desta publicação $ 161 570,00)
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

民 政 總 署
名 單

Lista

本署透過二零零八年一月二日第一期第二組《澳門特別行
政區公報》刊登招考公告，以文件審閱方式進行限制性一般晉
升考試，以填補按十二月十七日第17/2001號法律第四條第六款
規定仍然生效之前臨時澳門市政局人員編制內行政文員職程第
一職階首席行政文員壹缺，現公佈應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

De Nogueira Frederico, Edite Maria ...........................8.30
根據《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定，
上述應考人可於本名單公佈日起計十個工作天內提出上訴。

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de oficial administrativo principal, 1.º escalão, da carreira
de oficial administrativo, existente no quadro de pessoal da ex-Câmara Municipal de Macau Provisória, mantido nos termos
do n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 17/2001, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2008:
valores

Candidato aprovado:

De Nogueira Frederico, Edite Maria.................................. 8,30
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

（經二零零八年三月二十八日管理委員會會議確認）

二零零八年三月五日於民政總署

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 28 de
Março de 2008).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 5 de Março de 2008.

典試委員會：
主席：行政輔助部部長

梁慧明

正選委員：行政處處長 Lúcia da Conceição Cordeiro Dias
Leão
一等技術員

岑寶芬

O Júri:
Presidente: Maria Leong Madalena, chefe dos Serviços de
Apoio Administrativo.
Vogais efectivas: Lúcia da Conceição Cordeiro Dias Leão,
chefe da Divisão Administrativa; e
Sam Pou Fan Simões, técnica de 1.a classe.

（是項刊登費用為 $1,390.00）

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

公 告

Anúncios

三盞燈道路及市政設施整治工程（第一期第二階段）
公開招標

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：飛能便度街及爹利仙拿姑娘街。

3. 承攬工程目的：整治三盞燈道路及市政設施。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日
起計，可按招標方案規定延期。

Concurso público da empreitada de
«Projecto de Requalificação Urbana da Rua Fernão Mendes Pinto e Arruamentos Transversais
(1.ª fase — 2.ª parte)»
1. Modalidade do concurso: concurso público.
2. Local de execução da obra: Rua de Fernão Mendes Pinto e
Rua da Madre Terezina, Macau.
3. Objecto da empreitada: reordenamento dos arruamentos
da zona da Rotunda Carlos da Maia e infra-estruturas urbanas.
4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da
proposta é de noventa dias, a contar da data do acto público do
concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do con
curso.
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5. 承攬類型：以系列價金承攬。
6. 臨時擔保：澳門幣拾萬元正（$100,000.00），以現金存
款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。
7. 確定擔保：判給工程總金額的百分之五（為擔保合同之
履行，須從承攬人每次收到之部分支付中再扣除百分之五，作
為將要提供之確定擔保之追加）。
8. 底價：不設底價。
9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。
10. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總
署大樓，文書及檔案中心。
截止日期及時間：二零零八年五月十五日下午五時正 （標
書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。
11. 公開開標地點、日期及時間：
地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總
署大樓。
日期及時間：二零零八年五月十九日，上午十時。
為了第74/99/M號法令第八十條款所預見的效力，及對所提
交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出
席開標。
12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：
有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本
通告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內在澳門南灣大馬路
南通商業大廈十七字樓，民政總署道路渠務部查閱。
有興趣者亦可於二零零八年四月三十日下午五時前，向有
關當局取得招標案卷副本，按照第74/99/M號法令第五十二條
第三款的規定，每份為澳門幣陸佰元正（$600.00）。
13. 工期：此工程之工期不得超過九十天。
14. 標書評核標準及其所佔之比重：
——工程總造價及各項單價 .......................................... 70%
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5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.
6. Caução provisória: a caução provisória é de $ 100 000,00
(cem mil patacas) e pode ser prestada por depósito em dinheiro,
por garantia bancária ou por seguro-caução aprovado nos termos legais.
7. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço
total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver
a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos
5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva a
prestar).
8. Preço base: não há.
9. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modalidade de execução de obras.
10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sito na Av. de Almeida Ribeiro,
n.º 163, «Edifício do IACM», Macau, até às 17,00 horas do dia
15 de Maio de 2008. (As propostas devem ser redigidas numa
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau).
11. Local, dia e hora do acto público:
Sede do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sito
na Av. de Almeida Ribeiro, n.º 163, «Edifício do IACM», Macau,
no dia 19 de Maio de 2008, pelas 10,00 horas.
Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no concurso.
12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
cópia:
O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso e
outros documentos complementares podem ser examinados, nos
Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Avenida da
Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau,
durante as horas de expediente, desde o dia da publicação do
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.
No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00
horas do dia 30 de Abril de 2008, cópias do processo do concurso ao preço de $ 600,00 (seiscentas patacas) por exemplar, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.
13. Prazo de execução da obra:
O prazo de execução não poderá ser superior a noventa dias,
contados a partir da data de consignação dos trabalhos.
14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:
— Preço global da empreitada e lista de
preços unitários............................................................... 70%;
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——合理工期 ................................................................. 10%
——施工計劃 ................................................................... 5%
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— Prazo de execução razoável............................................ 10%;
— Plano de trabalhos............................................................. 5%;
— Experiência em obras semelhantes.................................. 5%;

——對類似工程之經驗 ................................................... 5%
——材料質量 ................................................................. 10%
15. 附加的說明文件：由二零零八年五月一日至截標日止，
投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓民政總署
道路渠務部，以了解有否附加之說明文件。

— Material............................................................................. 10%.
15. Junção de esclarecimentos:
Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais, sitos na Avenida da Praia Grande, Edifício
Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir de 1 de Maio
de 2008, inclusive, e até à data limite para entrega das propostas,
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

二零零八年四月八日於民政總署

管理委員會主席

譚偉文

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 8 de
Abril de 2008.
O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

（是項刊登費用為 $3,775.00）

(Custo desta publicação $ 3 775,00)

“為民政總署購置兩台高壓清渠及吸污水重型泵車”

«Fornecimento, ao IACM, de duas viaturas-bomba pesadas, com
sistema de sucção e lavagem de esgotos de alta pressão»

第009/SVT/2008號公開招標
Concurso Público n.º 009/SVT/2008
按二零零八年四月一日行政法務司司長之批示，現為“民
政總署購置兩台高壓清渠及吸污水重型泵車”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心，索取有關招標章
程及承投規則。

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária
para a Administração e Justiça, de 1 de Abril de 2008, se acha
aberto o concurso público para o «Fornecimento, ao IACM, de
duas viaturas-bomba pesadas, com sistema de sucção e lavagem
de esgotos de alta pressão».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos todos os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau.

截止遞交標書日期為二零零八年五月二十七日下午五時
正。競投人或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下
文書及檔案中心，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾肆萬元正
（$140,000.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“民政總署”
的支票或銀行擔保書，或受益人為“民政總署”的保險擔保方
式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號地下本署財
務處出納繳交。

開標日期為二零零八年五月二十九日上午十時，於本署培
訓及資料儲存處（夜呣斜路六號第一警司處大廈一樓）舉行。
本署將於二零零八年四月二十九日上午十時，於培訓及資料儲
存處舉行招標解釋會。

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 27 de Maio de 2008. Os concorrentes ou os seus representantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução
provisória no valor de $ 140 000,00 (cento e quarenta mil patacas). A caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da
Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita
na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito em
dinheiro, cheque, garantia bancária ou seguro-caução, em nome
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.
O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na
Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na Calçada do Gamboa, n.º 6, Edf. Comissariado n.º 1, 1.º andar, pelas
10,00 horas do dia 29 de Maio de 2008. O IACM realizará a este
respeito uma sessão de esclarecimento pelas 10,00 horas do dia
29 de Abril de 2008, na Divisão de Formação e Documentação
deste Instituto.

N.º 16 — 16-4-2008

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

3285

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 10 de
Abril de 2008.

二零零八年四月十日於民政總署

管理委員會副主席

張素梅

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Cheung So
Mui Cecília .

（是項刊登費用為 $1,595.00）

(Custo desta publicação $ 1 595,00)

通 告

Aviso

取消第006/SVT/2008號公開招標

Anulação do Concurso Público n.º 006/SVT/2008

根據行政法務司司長於二零零八年四月一日之批示，取消
第006/SVT/2008號“為民政總署購置兩台高壓清渠及吸污水重
型泵車”之公開招標。

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária
para a Administração e Justiça, de 1 de Abril de 2008, foi anulado o Concurso Público n.º 006/SVT/2008 para o «Fornecimento,
ao IACM, de duas viaturas-bomba pesadas, com sistema de sucção e lavagem de esgotos de alta pressão».
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 10 de
Abril de 2008.

二零零八年四月十日於民政總署

管理委員會副主席

張素梅

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Cheung So
Mui Cecília.

（是項刊登費用為 $744.00）

(Custo desta publicação $ 744,00)

告 示

Edital

民政總署管理委員會於二零零八年三月十七日會議議決將
路環一段公共街道納入民國巷，有關資料如下：

80075民國巷，葡文為Travessa da República

Faz-se público que o Conselho de Administração do Instituto
para os Assuntos Cívicos e Municipais, na sua sessão de 17 de
Março de 2008, deliberou integrar um troço da via pública na
Travessa da República, Coloane, passando esta a identificar-se
pelo seguinte:
80075 Travessa da República, em chinês 民國巷

屬聖方濟各堂區
Freguesia de São Francisco Xavier
由船鋪街起至該巷位於天后廟附近80號樓宇之圍欄止。

此街道前由民國馬路起至船鋪街止。

Anteriormente esta via tinha o seu começo na Avenida da
República e terminava na Rua do Estaleiro.

為相關效力，本告示連同葡文文本刊登於《澳門特別行政
區公報》，並張貼於常貼告示處，以供知悉。

二零零八年四月十一日於民政總署

管理委員會主席

Começa na Rua do Estaleiro e termina no portão de vedação
do prédio n.º 80 desta Travessa, junto do Templo Tin Hau Miu.

Para os devidos efeitos, este edital, com a respectiva versão
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de estilo.
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 11 de
Abril de 2008.

譚偉文
O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

（是項刊登費用為 $1,116.00）

(Custo desta publicação $ 1 116,00)
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財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS De FINANÇAS

名 單

Listas

為填補財政局人員編制助理技術員職程第一職階特級助理
技術員一缺 ，經經濟財政司司長於二零零八年三月六日作出之
批示，且刊登於二零零八年三月十九日第十二期《澳門特別行
政區公報》第二組內，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉
升開考的招考公告。現公布報考人臨時名單如下：

Provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
técnico auxiliar especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico
auxiliar do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Fi
nanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 19
de Março de 2008, e autorizado por despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Economia e Finanças, de 6 de Março de 2008:

准考人：
Candidato admitido:
何綺薇。
根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行
政工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確
定名單。

Ho I Mei.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
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.

二零零八年四月一日於財政局
Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Abril de 2008.
典試委員會：
主席：處長

O Júri:
張祖強

Presidente: Chang Tou Keong Michel, chefe de divisão.

第一委員：顧問高級技術員

劉嘉菲

Primeiro-vogal: Lao Ka Fei, técnica superior assessora.

第二委員：特級技術輔導員

Ricardo Campo

Segundo-vogal: Ricardo Campo, adjunto-técnico especialista.

（是項刊登費用為 $1,077.00）

為填補財政局人員編制高級技術員職程第一職階一等高級
技術員一缺 ，經經濟財政司司長於二零零八年三月六日作出之
批示，且刊登於二零零八年三月十九日第十二期《澳門特別行
政區公報》第二組內，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉
升開考的招考公告。現公布報考人臨時名單如下：
准考人：

Provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Fi
nanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 19
de Março de 2008, e autorizado por despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Economia e Finanças, de 6 de Março de 2008:
Candidato admitido:

譚麗霞。
根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行
政工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確
定名單。
二零零八年四月三日於財政局
典試委員會：
主席：廳長

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

Tam Lai Ha.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
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.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 3 de Abril de 2008.
O Júri:

何燕梅

Presidente: Ho In Mui Silvestre, chefe de departamento.

第一委員：處長

鄧世杰

Primeiro-vogal: Tang Sai Kit, chefe de divisão.

第二委員：處長

張祖強

Segundo-vogal: Chang Tou Keong Michel, chefe de divisão.

（是項刊登費用為 $1,067.00）

(Custo desta publicação $ 1 067,00)
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為填補財政局人員編制翻譯員職程第一職階顧問翻譯一
缺，經經濟財政司司長於二零零八年三月六日作出之批示，且
刊登於二零零八年三月十九日第十二期《澳門特別行政區公
報》第二組內，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考
的招考公告。現公布報考人臨時名單如下：
准考人：

Provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 19
de Março de 2008, e autorizado por despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Economia e Finanças, de 6 de Março de 2008:
Candidato admitido:

詹少珊。
根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行
政工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確
定名單。
二零零八年四月七日於財政局

Chim Sio San.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
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.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 7 de Abril de 2008.

典試委員會：
O Júri:
主席：局長

劉玉葉

Presidente: Lao Ioc Ip, directora.

第一委員：副局長

江麗莉

第二委員：副局長

容光亮

Primeira-vogal: Vitória Alice Maria da Conceição, subdirectora.
Segundo-vogal: Iong Kong Leong, subdirector.

（是項刊登費用為 $979.00）

(Custo desta publicação $ 979,00)

根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第二款制
定二零零八年第一季度於核數師暨會計師註冊委員會的註冊會
計師清單：

1.ª relação trimestral do ano 2008 de contabilistas registados
na Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas, elaborada para o efeito do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento da
Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas:

註冊編號

姓名

職業住所

備註

N.º de reg.

Nome

Domicílio profissional

Nota

038

謝祖澤

澳門美副將大馬路46-48號地下
os

Av. do Coronel Mesquita, n. 46-48, r/c, Macau

Chia Choe Chak

於二零零七年
十二月十二日
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

核數師暨會計師註冊委員會主席
批閱：局長

容光亮

劉玉葉

O Presidente da CRAC, Iong Kong Leong.
Visto.
A Directora dos Serviços, Orieta, Lau Ioc Ip.

（是項刊登費用為 $910.00）

根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第二款制
定二零零八年第一季度於核數師暨會計師註冊委員會的註冊核
數師清單：

(Custo desta publicação $ 910,00)

1.ª relação trimestral do ano 2008 de auditores de contas
registados na Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas, elaborada para o efeito do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento da Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilistas:
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註冊編號

姓名

職業住所

備註

N.º de reg.

Nome

Domicílio profissional

Nota

271

Alan Russell Powrie

Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 223-225, Edf. Nam 於二零零七年
Kwong, 14.º andar, Apart. I, Macau

十二月十二日
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

109

范世義

澳門南灣大馬路429號南灣商業中心11樓1103室

Fan Sai Yee

Av. da Praia Grande, 429, 11.º andar, Sala 1103, Edf. 十二月十二日
Centro Com. da Praia Grande, Macau

於二零零七年
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

332

馮汝南

澳門南灣大馬路429號南灣商業中心11樓1103室

於二零零七年

Fung Henry

Av. da Praia Grande, 429, Edf. Centro Com. da Praia

十二月十二日

Grande, 11.º andar, Sala 1103, Macau

中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

051

Henry Dermot Agnew

Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 223-225, Edf. Nam 於二零零七年
Kwong, 14.º andar, Apart. I, Macau

十二月十二日
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

024

李文彬

澳門荷蘭園大馬路113-115號荷蘭花園大廈19樓H座

Lee Man Ban

於二零零七年
十二月十二日
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

052

勞啟明
Lo Kai Ming, Charles

澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓H-N座
Av. do Infante D. Henrique, n.

os

於二零零七年

43-53A, 19.º andar, 十二月十二日

H-N, The Macau Square Apartment, Macau

中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

307

宋理明

澳門南灣大馬路429號南灣商業中心11樓1102室

Sung Alfred Lee Ming

Av. da Praia Grande, 429, Edf. Centro Com. da Praia 十二月十二日
Grande, 11.º andar, Sala 1102, Macau

於二零零七年
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007
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註冊編號

姓名

職業住所

備註

N.º de reg.

Nome

Domicílio profissional

Nota

025

余汝健

澳門荷蘭園大馬路113-115號荷蘭花園大廈19樓H座

Yu Yu Kin

於二零零七年
十二月十二日
中止註冊
Inscrição
suspensa em
12/12/2007

核數師暨會計師註冊委員會主席
批閱：局長

O Presidente da CRAC, Iong Kong Leong.

容光亮

Visto.

劉玉葉

A Directora dos Serviços, Orieta, Lau Ioc Ip.
（是項刊登費用為 $3,021.00）

(Custo desta publicação $ 3 021,00)

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

名 單

Lista

為履行關於給予私人機構財政資助的九月一日第54/GM/97
號批示，勞工事務局現刊登二零零八年第一季度受資助實體的
名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições
particulares, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre do ano de 2008:

受惠實體

目的

Entidades beneficiárias

Finalidades

許可批示日期

資助金額

Despacho de

Montantes

autorização

atribuídos

澳門本地工人權益會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 12,000.00

澳門民生協進會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 13,400.00

澳門職工民心協進會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 7,200.00

澳門幼兒保教職工協會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 8,400.00

澳門三行民益會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 13,400.00

澳門職工聯盟

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 12,000.00

澳門三行工友互助會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 7,000.00

澳門賽馬會員工互助會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 6,000.00

澳門物業管理員職工會

運作經費。
Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008

$ 5,200.00
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受惠實體

目的

Entidades beneficiárias

Finalidades

澳門工會聯合總會

運作經費。

Associação Geral dos Operários de Macau

Custear despesas de funcionamento.

許可批示日期

資助金額

Despacho de

Montantes

autorização

atribuídos

18/12/2007、

$ 511,530.00

18/02/2008
及19/02/2008

澳門建築機械工程商會

運作經費。

18/02/2008

$ 47,650.00

18/12/2007

$ 42,000.00

26/02/2008

$ 934,105.00

18/02/2008

$ 2,200.00

Associação dos Proprietários Máquinas de Custear despesas de funcionamento.
Construção de Macau
舉辦活動經費

澳門建造業總工會

Associação Geral dos Operários de Constru- Custear despesas de realização de actividades.
ção Civil de Macau
澳門幸運博彩業職工總會

運作經費。

Macau Gaming Industry Labourers associa- Custear despesas de funcionamento.
tion
澳門勞工督察工會

運作經費。

Associação Sindical dos Inspectores de Tra- Custear despesas de funcionamento.
balho de Macau

二零零八年四月八日於勞工事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 8 de
Abril de 2008.
局長

孫家雄

（是項刊登費用為 $2,613.00）

O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.
(Custo desta publicação $ 2 613,00)

Anúncio

公 告
勞工事務局為填補人員編制高級技術員組別第一職階一等
高級技術員六缺，經二零零八年三月十九日第十二期《澳門特
別行政區公報》第二組公布以文件審閱及有限制方式進行一般
晉升開考的招考通告，現根據經十二月二十一日第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》第五十七條第三款的規定，把准考
人臨時名單張貼於馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二
樓勞工事務局行政財政處，以供查閱。
根據上述通則第五十七條第五款的規定，該名單被視為確
定名單。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Es
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28
de Dezembro, se encontra afixada, na Divisão Administrativa e
Financeira da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais,
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279,
Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, a lista provisória do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o
preenchimento de seis lugares de técnico superior de 1.ª classe,
1.º escalão, do grupo técnico superior do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 19 de Março de 2008.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

二零零八年四月七日於勞工事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 7 de
Abril de 2008.
局長

孫家雄
O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

通 告

Aviso

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二零零八年四月八日核准附有帳目法定
證書的公積金制度二零零七年度財務報表：
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Ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 15/2006, publicam-se as demonstrações financeiras
anuais do Regime de Previdência relativas ao exercício de 2007
acompanhadas da certificação legal das contas, aprovadas por
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 8 de Abril de 2008:

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

截至二零零七年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2007
2007
附註

澳門幣

Notas

MOP
-

年初可作福利分派的淨資產
Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios no Início do Ano
供款收入
Receitas das Contribuições
個人供款帳戶

5

316,882,492

Contas das Contribuições Individuais
242,423,303

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

4

377,346,613

5

391,733,051

Contas Especiais
過渡帳戶
Contas Transitórias
1,328,385,459
已付及應付離職供款人權益

6

(7,488,622)

2(g)

(8,614,543)

7

18,752,253

Direitos Pagos e a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço
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
投放供款項目的價值變動
Mais ou Menos Valia dos Planos de Aplicação das Contribuições
2,649,088
其他收入

8

1,053,182

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

1,332,087,729
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財務狀況表
Demonstração do Resultado Financeiro
於二零零七年十二月三十一日
em 31 de Dezembro de 2007

2007
附註

澳門幣

Notas

MOP

資產
Activo
投放供款項目

9

1,328,869,613

10

3,778,678

11

398,810

Planos de Aplicação das Contribuições
銀行存款
Depósitos Bancários
其他應收
Outros Valores a Receber
1,333,047,101
負債
Passivo
應付離職供款人權益

12

(958,834)

13

(189)

Direitos a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço
應付澳門特別行政區
Valores a Pagar à RAEM
(349)

其他應付
Outros Valores a Pagar

(959,372)
1,332,087,729

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

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

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 diploma,
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 Administrativo n.º 15/2006.
Os trabalhadores dos serviços públicos que preenchem os
requisitos 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 Previdência, sendo o respectivo tempo de serviço para
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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

efeitos de aposentação e sobrevivência até 31 de Dezembro
de 2006, convertido em tempo de contribuição do Regime de
Previdência e em valor a transferir.
O Regime de Previdência é um plano de garantias de
aposentação, baseado no sistema de contribuições definidas,
pelo qual os trabalhadores dos Serviços Públicos e o Governo
efectuam mensalmente contribuições a taxas previamente
fixadas. O Fundo 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 facultadas aos contribuintes através de
acumulação das contribuições e dos rendimentos obtidos das
respectivas aplicações.
(a) Cancelamento da inscrição

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。

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

(b) Variação do número de contribuintes

（b）供款人人數的變動

新加入人數

轉制人數

供款人數

Novas adesões

Mudanças de

Total de contribuintes

regime
於年度內新登記

7,499

1,980

9,479

(125)

(48)

(173)

7,374

1,932

9,306

Novas inscrições do corrente ano
於年度內註銷登記
Cancelamentos de inscrição do corrente ano
截至2007年12月31日
Até 31 de Dezembro de 2007

（c）供款率

新加入

(c) Taxas de contribuição
個人供款

澳門特別行政區供款

Contribuições

Contribuições da

Individuais

RAEM

7%

14%

10%

20%

Novas adesões
轉制
Mudanças de regime

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

2. Principais políticas contabilísticas
(a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras são preparadas em conformidade com as Normas Sucintas de Relato Financeiro
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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
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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

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。

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
valor 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
contabilístico do acréscimo.
(e) Rédito de juros

（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。
（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。

Os réditos de juros são reconhecidos numa base de
proporcionalidade 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
contribuintes que cancelaram as inscrições durante o exercício.
(g) Saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a
pagar
Os saldos das contas de direitos não revertidos pagos e
a pagar 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 Administrativa Especial de Macau.
(h) Activos líquidos disponíveis para pagamento de benefícios
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 daquele 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 movimentos do ano.

N.º 16 — 16-4-2008

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

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。
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3. Despesas
Os encargos decorrentes da execução do Regime de Previdência são suportados pela Região Administrativa Especial de
Macau.
Quanto às despesas relacionadas com os planos de investimento, 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 bancárias, 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 quadro cujo índice máximo do vencimento da respectiva carreira
seja igual ou inferior ao índice máximo de vencimentos aplicável 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, calculada 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 extraordinária, calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 25/96/M e
registada numa Conta Especial.
5. Contas transitórias

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
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。

6. 已付及應付離職供款人權益

Aos contribuintes autorizados a mudar do Regime de Aposentação e Sobrevivência para o Regime de Previdência, são
calculados os valores a transferir com base nos seus vencimentos, no número de anos de serviço e correspondentes factores
de mutiplicação. O valor a transferir é convertido em contribuições 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
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. Direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do serviço
2007
澳門幣
MOP

個人供款帳戶

4,137,161

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

707,398
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2007
澳門幣
MOP
1,519,051

特別帳戶
Contas Especiais

1,125,012

過渡帳戶
Contas Transitórias

7,488,622

7. 投放供款項目的價值變動

7. Mais ou menos valia dos planos de aplicação das contribuições
2007
澳門幣
MOP

已實現及未實現投資收益：
Ganhos realizados e não realizados dos planos de aplicação das contribuições
1,594,858

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

11,505,507

Fundo de Investimento em Obrigações Internacionais: PIMCO Funds:
Global Investors Series plc Global Bond Fund (Institutional Class)
5,651,888

﹣銀行存款組合
Carteira de Depósitos Bancários

18,752,253

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

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

9. Planos de aplicação das contribuições
2007
澳門幣
MOP

環球股票基金：聯博——環球股票策略基金（S1股）

639,100,861

48%

365,390,521

27%

324,378,231

25%

1,328,869,613

100%

Fundo de Investimento em Acções Internacionais:
AllianceBernstein — Global Equity Blend Portfolio (Class S1)
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)
銀行存款組合
Carteira de Depósitos Bancários
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10. Depósitos bancários

10. 銀行存款
按存款種類劃分：
Distribuídos por tipos de depósito:

2007
澳門幣
MOP
2,675,707

澳門幣往來存款
Depósitos à Ordem em MOP

1,102,971

澳門幣儲蓄存款
Depósitos de Poupança em MOP

3,778,678

11. Outros valores a receber

11. 其他應收

2007
澳門幣
MOP
398,010

投放供款項目出資單位的贖回
Resgate das unidades de participação

800

由澳門特別行政區負擔的銀行手續費
Despesas bancárias por encargo da RAEM

398,810

12. 應付離職供款人權益

12. Direitos a pagar aos contribuintes desligados do serviço
2007
澳門幣
MOP
314,070

個人供款帳戶
Contas das Contribuições Individuais

53,467

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

591,297

過渡帳戶
Contas Transitórias

958,834

13. 應付澳門特別行政區
應付澳門特別行政區之款項為供款投放之調整已產生之盈
餘。
帳目法定證書

13. Valores a pagar à RAEM
Os valores a pagar à RAEM referem-se aos proveitos resultantes de ajustamentos às aplicações das contribuições.

Certificação legal das contas

致退休基金會行政管理委員會
Para o Conselho de Administração do Fundo de Pensões
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

Auditámos as demonstrações financeiras do Regime de
Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da
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財務報表包括於二零零七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
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。
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Região Administrativa Especial de Macau (adiante abreviadamente designado por Regime de Previdência), que integram
a demonstração do resultado financeiro a 31 de Dezembro de
2007 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 Previdência
O Conselho de Administração do Fundo de Pensões é respon
sável pela preparação e apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as Normas Sucintas de Relato Financeiro promulgadas pelo Governo da RAEM, e de
acordo com os modelos das demonstraçãoes 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 preparar 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 auditoria. Este relatório é elaborado exclusivamente para o Conselho de Administração do Fundo de Pensões, de acordo com os
termos contratuais acordados, e para mais nenhuma outra finalidade. Não assumimos quaisquer responsabilidades nem aceitamos 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 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 materialmente 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 demonstrações financeiras, como resultado de fraudes ou de erros.
Ao realizar tais avaliações do risco, consideramos o controlo interno relevante para a preparação e razoável apresentação das
demonstrações 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 pelo
Conselho de Administração, bem como a apreciação da apresentação, em termos globais, das demonstrações financeiras.
Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião de auditoria.
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Opinião — Opinião sem reservas

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
度於二零零七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

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras a que acima
se faz referência apresentam adequadamente, em todos os aspectos materiais, a posição financeira do Regime de Previdência
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM, à data de
31 de Dezembro de 2007, 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

畢馬威會計師事務所

KPMG
Edifício Banco da China, Unidade D, 23.º Andar, Avenida
Doutor Mário Soares, Macau

澳門蘇鴉利士博士大馬路中國銀行大廈23樓D座
二零零八年三月二十六日

26 de Março de 2008.

（是項刊登費用為 $17,750.00）

(Custo desta publicação $ 17 750,00)

三十日告示

Édito de 30 dias

謹 此 公 佈 現 有 法 務 局 已 故 第 七 職 階 助 理 員 D e A s s i s,
Antonio Fatima之遺孀高,明麗及兒子De Assis, Adriano申請其
遺屬撫恤金，如有人士認為具權利領取該項撫恤金，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。
二零零八年四月八日於退休基金會
行政管理委員會主席

Faz-se público que tendo Kou, Meng Lai e De Assis, Adriano,
viúva e filho de De Assis, Antonio Fatima, que foi auxiliar, 7.º
escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, requerido a pensão 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 Região Administrativa Especial de Macau, a fim de
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação,
será resolvida a pretensão dos requerentes, findo que seja esse
prazo.
Fundo de Pensões, aos 8 de Abril de 2008.

劉婉婷

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

（是項刊登費用為 $744.00）

(Custo desta publicação $ 744,00)

澳 門 金 融 管 理 局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

告 示
茲公佈：澳門金融管理局於二零零三年八月七日對以下前
保險中介人提起違法程序：
許榮聰

Éditos
Faz-se público que, tendo sido instaurado, em 7 de Agosto de
2003, um processo de infracção pela Autoridade Monetária de
Macau contra os ex-mediadores de seguros:
Hoi Weng Chong
Wong Sao Fong

王秀鳳
因其違反了經六月二十八日第27/2001號行政法規修改
及重新公佈的六月五日第38/89/M號法令批准的從事保險中

por prática de infracção ao disposto na alínea c) do artigo 9.º
do regime jurídico do exercício da actividade de mediação de
seguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho,
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo
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介人業務法規第九條c）項規定，以及違反了八月三十日第
009/2001AMCM號通告，為此本局根據十月十一日第57/99/M
號法令核准的《行政程序法典》第九十三條及第九十四條規
定，向上述前保險中介人寄出結案報告讓其於指定限期（十五
日）內作出陳述，隨後上述前保險中介人要求延長指定期限，
但本局已按照專責保險監察之委員行使經三月十一日第14/96/
M號法令核准的《澳門金融管理局通則》第十七條第四款規定
授予的權力，並透過二零零八年二月一日的批示，駁回該申
請，理由是該申請沒有法律依據，以及嫌疑人已就與決定有關
的問題及有關此卷宗所呈交的證據作出陳述，因此，根據二零
零八年四月三日第238/CA號決議，決定不接納任何於二零零八
年一月十一日通知嫌疑人就向其提起違法程序的結案報告作出
陳述期限外提交的書面聽證。
基於未能透過雙掛號信通知嫌疑人上述駁回批示，現自本
告示於《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十日為通知
期，通知上述嫌疑人上述決定。另外，上述嫌疑人可於通知後
十五日限期內，向經濟財政司司長提出聲明異議，或於通知後
三十日限期內，向行政長官提出訴願。
二零零八年四月三日於澳門金融管理局
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n.º 27/2001, de 28 de Junho, e ainda por prática de infracção ao
estabelecido no Aviso n.º 009/2001-AMCM, de 30 de Agosto,
tendo-lhes sido enviado o relatório final para, em determinado
prazo (quinze dias), se pronunciarem sobre o mesmo, ao abrigo
do estabelecido nos artigos 93.º e 94.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de
11 de Outubro, requereram que lhes fosse prorrogado o prazo
fixado, pedido esse que foi indeferido em 1 de Fevereiro de
2008, conforme despacho do administrador com o pelouro da
supervisão de seguros, no uso de poderes delegados ao abrigo
do disposto no n.º 4 do artigo 17.º do Estatuto da AMCM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, por carecer
de fundamento legal e porque os arguidos já se pronunciaram
sobre as questões que importam à decisão e sobre as provas
produzidas no âmbito desse processo, pelo que, de acordo com
a Deliberação n.º 238/CA, de 3 de Abril de 2008, foi decidido
não aceitar qualquer audiência por escrito apresentada fora do
prazo fixado na notificação de 11 de Janeiro de 2008 para os
arguidos se pronunciarem sobre o relatório final referente ao
processo de infracção que lhes foi instaurado.
Não tendo sido possível notificar os arguidos do despacho de
indeferimento supramencionado por carta registada com aviso
de recepção, correm éditos de 30 (trinta) dias contados da publicação do anúncio no Boletim Oficial, notificando os arguidos
sobre a decisão acima referida, podendo haver, no prazo de
quinze dias, a contar da notificação, reclamação ao Secretário
para a Economia e Finanças, ou, no prazo de trinta dias a contar
da notificação, recurso hierárquico ao Chefe do Executivo.

行政委員會

Autoridade Monetária de Macau, aos 3 de Abril de 2008.

委員

潘志輝

Pel’O Conselho de Administração:

委員

尹先龍

António José Félix Pontes, administrador;

（是項刊登費用為澳門幣 $1,873.00）

Wan Sin Long, administrador.
(Custo desta publicação $ 1 873,00)

其它資產 Outros valores activos

外幣投資 Aplicações em moeda externa

1,325,744,141.35

12,229,539,380.56

386,192,547.74

400,073.76

其它澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

5,856,000.40

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação

11,068,213.27

流通硬幣套裝 Conj. Moedas circulação corrente

62,574,000.00

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

12,695,630,215.73

13,908,639.46

流通硬幣 Moeda metálica de troco

本地區放款及其它投資 Crédito interno e outras aplicações

其它 Outras

6,241,317,141.90

29,224,574,366.03

特別投資組合 Fundos discricionários

70,810,709,026.93

海外債券 Títulos de crédito

0.00

黃金及白銀 Ouro e prata

銀行結存 Depósitos e contas correntes

106,290,509,174.32

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

負債帳戶 PASSIVO

9,897,341,707.55
4,171,002,637.17

資本滾存 Dotação patrimonial

0.00

171,619,398.47

171,619,398.47

0.00

0.00

0.00

12,234,048,802.03

33,705,000,000.00

4,218,291,421.33

56,310,034,792.70

3,775,547,409.32

110,242,922,425.38

(Patacas)

澳門幣

資本儲備 Reservas patrimoniais

其它帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其它負債 Outros valores passivos

對外地居民或機構 Para com residentes no exterior

對本地居民或機構 Para com residentes na RAEM

外幣負債 Responsabilidades em moeda externa

其它 Outras responsabilidades

金融票據 Títulos de intervenção no mercado monetário

負債證明書 Títulos de garantia da emissão fiduciária

特區政府存款 Depósitos do Governo da RAEM

金融機構存款 Depósitos de instituições de crédito monetárias

澳門幣負債 Responsabilidades em patacas

Em 31 de Dezembro de 2007

於二零零七年十二月三十一日

(Artigo 20.º, n.º 6, do Estatuto da AMCM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março)

（於三月十一日第14/96/M號法令核准之澳門金融管理局通則第二十條第六款）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表
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(Custo desta publicação $ 3 210,00)

（是項刊登費用為 $3,210.00）

Anselmo Teng

Lei Ho Ian, Esther

Wan Sin Long

António José Félix Pontes

Pel’O Conselho de Administração

Departamento Financeiro e de Recursos Humanos

負債總計 Total do passivo

120,311,883,531.40

2,654,314,486.68

盈餘 Resultado do exercício

行政委員會

120,311,883,531.40

3,072,024,583.70

一般風險準備金 Provisões para riscos gerais

負債帳戶 PASSIVO

財務暨人事處

資產總計 Total do activo

資產帳戶 ACTIVO

(Patacas)

澳門幣
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

DE SEGURANÇA DE MACAU
公 告
澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階一等技
術員（電機範疇）一缺，經於二零零八年三月十二日第十一期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方
式進行普通晉升開考之開考公告。
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三
款規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，
以供參閱。
二零零八年四月九日於澳門保安部隊事務局

Anúncios
Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.a classe, 1.º
escalão, área de electrotécnica do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 12 de Março de
2008.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente, a lista provisória do candidato encontra-se afixada no átrio da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, a fim de ser
consultada.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
9 de Abril de 2008.

典試委員會：
主席：一等高級技術員

蕭結德

委員：二等高級技術員

陳岸武

O Júri:
Presidente: Sio Kit Tak, técnico superior de 1.a classe.
Vogais: Chan Ngon Mou, técnico superior de 2.a classe; e

首席資訊技術員

張健祥

Cheong Kin Cheong, técnico de informática principal.

（是項刊登費用為 $1,047.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席技
術輔導員一缺，經於二零零八年三月二十六日第十三期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行
普通晉升開考之開考公告。
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三
款規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，
以供參閱。

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico principal,
1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços
das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 13, II Série, de 26 de Março de 2008.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente, a lista provisória do candidato encontra-se afixada no átrio da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, a fim de ser
consultada.

二零零八年四月九日於澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
9 de Abril de 2008.

典試委員會：

O Júri:
主席：特級技術輔導員

黃婉華

委員：特級技術輔導員

鄭嘉妍

Presidente: Wong Un Wa Guerreiro, adjunto-técnico especialista.
Vogais: Chiang Ka In, adjunto-técnico especialista; e

特級技術輔導員

陳淑慧

（是項刊登費用為 $910.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席公
關督導員二缺，經於二零零八年三月二十六日第十三期《澳門

Chan Shuk Wai, adjunto-técnico especialista.
(Custo desta publicação $ 910,00)

Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de dois lugares de assistente de relações
públicas principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Di-
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特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行
普通晉升開考之開考公告。
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三
款規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，
以供參閱。
二零零八年四月十日於澳門保安部隊事務局
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recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 26 de Março de 2008.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente, a lista provisória dos candidatos encontra-se afixada no átrio da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, a fim de ser
consultada.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
10 de Abril de 2008.

典試委員會：

O Júri:

主席：特級資訊技術員

馮敏

委員：首席資訊技術員

湯雅欣

Presidente: Fong Man, técnico de informática especialista.

首席技術員

Vogais: Tong Nga Ian, técnico de informática principal; e

鍾尚治

Chong Seong Chi, técnico principal.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

治 安 警 察 局

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

通 告

Aviso

按照二零零八年四月二日刊登第十四期第二組《澳門特別
行政區公報》之開考通告，開考基礎職程之副警長晉升課程之
錄取考試，以填補普通職程中三十五個及無線電職程中一個之
空缺。
經保安司司長確認之投考人名單，根據現行《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
公佈日起張貼於治安警察局資源管理廳文書暨檔案科，以供查
閱，為期十日。
根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》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。
二零零八年四月二日於治安警察局
代局長

李小平副警務總監

Por aviso de concurso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 2 de
Abril de 2008, encontra-se aberto o concurso de admissão ao
curso de promoção a subchefe da carreira de base, com vista ao
preenchimento de trinta e cinco vagas ordinárias e uma vaga de
radiomontador.
Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu
rança e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, a lista de candidatos encontra-se afixada na Secção de Expediente e Arquivo do
Departamento de Gestão de Recursos do CPSP, a partir da data
da publicação do presente aviso, durante dez dias, a fim de ser
consultada.
Os candidatos podem recorrer por recurso para a entidade
que autorizou a abertura do concurso no prazo de cinco dias,
contados da data da publicação no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau do presente aviso, nos termos do n.º 1 do artigo 172.º do Estatuto dos Militarizados das
Forças de Segurança de Macau.
Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 2 de Abril de
2008.
O Comandante, substituto, Lei Siu Peng, superintendente.

（是項刊登費用為 $1,116.00）

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

公 告

Anúncio

茲通知根據現行第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工
作人員通則》的規定，現以有條件限制及審查文件方式進行普

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos pelo
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通的晉升開考，以填補本局編制內高級技術員人員組別的第一
職階一等高級技術員（電訊範疇）一缺。
上述開考之通告已張貼在司法警察局人事及行政處。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。
二零零八年四月七日於司法警察局
局長

黃少澤
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Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, em vigor, para o
preenchimento de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º
escalão, área de telecomunicações, do grupo de pessoal técnico
superior do quadro da Polícia Judiciária.
Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa da
Polícia Judiciária, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial.
Polícia Judiciária, aos 7 de Abril de 2008.
O Director, Wong Sio Chak.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $ 881,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SaÚDE

通 告

Aviso

第5/SS/2008號批示

Despacho n.º 5/SS/2008

按七月三十一日第9/95/M號法律第二十六條之規定，茲公
布，自二零零八年三月十七日起，護理資格認可委員會改由下
列人員組成：
主席：澳門理工學院高等衛生學校校長

Presidente: Dr.a Liu Ming, directora da Escola Superior de
Saúde, Instituto Politécnico de Macau.

劉明

委員：衛生局仁伯爵綜合醫院醫務領導層助理——護士總
監

馬敏燕
澳門理工學院高等衛生學校指定之護士

鄭炳樞

澳門理工學院高等衛生學校指定之護士

林愛貞

澳門理工學院高等衛生學校指定之護士

梁倩茹

Para efeitos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 9/95/M, de 31
de Julho, torna-se pública a Comissão para o Reconhecimento
das Habilitações de Enfermagem que passou a ter a seguinte
composição, a partir de 17 de Março de 2008:

Vogais: Estela Ma, enfermeira-adjunta da Direcção do Centro
Hospitalar Conde de S. Januário, Serviços de Saúde;
Cheng Bing Shu, enfermeiro indicado pela Escola Superior
de Saúde, Instituto Politécnico de Macau;
Lam Oi Ching Bernice Nogueira, enfermeira indicada pela
Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Macau; e
Cindy Leong aliás Leong Sin U, enfermeira indicada pela Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Macau.

二零零八年四月二日於衛生局
Serviços de Saúde, aos 2 de Abril de 2008.
局長

李展潤

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

通 告

Aviso

權力之轉授
為了提高澳門理工學院的運作效率，有必要設立分權規
定；

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Subdelegações de competências
Atendendo à necessidade de estabelecer regras de desconcentração que permitam uma pronta e eficaz gestão do Instituto
Politécnico de Macau;
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澳門理工學院會計及出納部饒秀麗部長行使澳門理工學院
理事會於二零零七年十二月六日第34D/C G/2007號決議所賦
予的權力，以及行使秘書長於二零零八年一月三十一日第001/
SG/2008號批示所賦予之權力，作出以下轉授權限的規定：
一、轉授予財務管理處盧亦鋒處長或當其出缺或因故不能
視事時之代任者以下權限：
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Usando da faculdade que lhe é conferida pela Deliberação
n.º 34D/CG/2007 do Conselho de Gestão do Instituto Politéc
nico de Macau, de 6 de Dezembro de 2007, bem como pelo
Despacho n.º 001/SG/2008 da Secretária-geral do Instituto Politécnico de Macau, de 31 de Janeiro de 2008, subdelega:
1. No chefe da Divisão de Gestão Financeira, Lou Iek Fong,
ou em quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as
competências para:
1) Proceder à direcção, coordenação e gestão corrente da Divisão de Gestão Financeira;

（一）對財務管理處進行領導、協調和日常管理；
（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函
件；
（三）根據法律規定，批准財務管理處員工享受年假及決
定員工缺勤是否合理；

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais
decisões tomadas superiormente;
3) Autorizar o gozo de férias, bem como justificar as faltas do
pessoal afecto à Divisão de Gestão Financeira, desde que observados os pressupostos legais;
4) Verificar a legalidade das despesas e fiscalizar a escrituração da contabilidade e da tesouraria;

（四）檢查支出的合法性及監管會計和司庫賬目；
（五）在合法性、預留撥款及有權限實體批准開支的前提
下，執行載於澳門理工學院本身預算開支表內撥款的結算。

5) Liquidar as despesas que hajam de ser satisfeitas por conta
de dotações inscritas no orçamento privativo do IPM, verificados os pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização
prévia pela entidade competente.

二、轉授予出納處趙崇堅處長或當其出缺或因故不能視事
2. No chefe da Divisão de Tesouraria, Chiu Sung Kin, ou em
quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as competências para:

時之代任者以下權限：
（一）對出納處進行領導、協調和日常管理；
（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函
件；
（三）根據法律規定， 批准出納處員工享受年假及決定員
工缺勤是否合理；
（四）在符合學院零用現金規章的前提下，管理及控制會

1) Proceder à direcção, coordenação e gestão corrente da Divisão de Tesouraria;
2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais
decisões tomadas superiormente;
3) Autorizar o gozo de férias, bem como justificar as faltas do
pessoal afecto à Divisão de Tesouraria, desde que observados os
pressupostos legais﹔
4) Proceder à gestão o controlo do fundo de maneio do Serviço de Contabilidade e Tesouraria, de acordo com o regulamento
do Fundo de Maneio deste Instituto.

計及出納部（即學院總部）的零用現金。
三、本轉授權不妨礙授權者行使收回權和監管權。
四、對由於行使本轉授權而作出的行為，可提起必要訴
願。

3. As presentes subdelegações de competências são feitas sem
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
4. Dos actos praticados no uso das subdelegações aqui conferidas cabe recurso hierárquico necessário.

五、在二零零八年一月三日至本通告於《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，對於上述兩位處長在現轉授予之權限範圍
內所作之行為予以追認。
二零零八年二月二十九日於澳門理工學院
會計及出納部部長
（是項刊登費用為 $2,542.00）

5. São ratificados todos os actos praticados pelos dois chefes
das divisões referidas, no âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 3 de Janeiro de 2008 e a data de publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da RAEM.
Instituto Politécnico de Macau, aos 29 de Fevereiro de 2008.

饒秀麗

A Chefe do Serviço de Contabilidade e Tesouraria do IPM,
Jau Sui Lie.
(Custo desta publicação $ 2 542,00)
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旅 遊 學 院

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

通 告

Anúncio

第1/P/2008號公開招標——向旅遊學院提供清潔服務

Concurso Público n.º 1/P/2008
para a Prestação de Serviços de Limpeza ao
Instituto de Formação Turística

3307

1. 招標實體：旅遊學院。
2. 招標方式：公開招標。

1. Entidade lançadora do concurso: Instituto de Formação Turística.
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 服務目的：為旅遊學院提供清潔服務。
4. 服務提供期：二零零八年（七月至十二月）至二零一零
年（共三十個月）。

3. Objecto do concurso: prestação de serviços de limpeza ao
Instituto de Formação Turística.
4. Período de prestação de serviços: Julho — Dezembro de
2008 ao ano de 2010 (30 meses).

5. 標書有效期：九十日，由開標日起計。

5. Prazo de validade de propostas de adjudicação: noventa
dias, contados a partir da data de abertura de propostas.

6. 實地視察集合地點：澳門望廈山，旅遊學院協力樓禮

6. Local de encontro para a visita ao local a que se destina a
prestação de serviços: Auditório do Edifício-Equipa do Instituto
de Formação Turística, Colina de Mong-ha, Macau.

堂。
7. 實地視察日期及時間： 二零零八年四月十八日上午九時
三十分正。
8. 臨時擔保：$60,000.00（澳門幣陸萬元正），得透過抬頭
為「旅遊學院」之銀行擔保或保險擔保繳付。

7. Data e hora de visita: 18 de Abril de 2008, pelas 9,30 horas.
8. Caução provisória: $ 60 000,00 (sessenta mil patacas), mediante garantia bancária ou seguro de caução a favor do Instituto de Formação Turística.
9. Caução definitiva: 4% de montante de adjudicação.

9. 確定擔保：判給總額的百分之四（4%）。

10. Local de entrega de propostas: Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro do Instituto de Formação Turística.

10. 交標地點：澳門望廈山，旅遊學院行政暨財政輔助處。

11. Data e hora-limite de entrega das propostas: 9 de Maio de
2008, pelas 17,30 horas.

11. 截止交標日期及時間：二零零八年五月九日下午五時

12. Local de abertura das propostas: Auditório do Edifício-Equipa do Instituto de Formação Turística, Colina de Mong-ha,
Macau.

三十分。
12. 開標地點：澳門望廈山，旅遊學院協力樓禮堂。
13. 開標日期及時間：二零零八年五月十三日上午十時正。
* 根據第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，以便對本競投所遞交之標書文
件可能出現之疑問予以澄清。
14. 查閱招標方案、承投規則及取得該等副本之地點、日期

13. Data e hora de abertura das propostas: 13 de Maio de
2008, pelas 10,00 horas.
* Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, a firma/sociedade concorrente ou o seu representante legal deve estar presente no acto público de abertura
das propostas com vista a prestar esclarecimentos sobre dúvidas
eventualmente surgidas relativas aos documentos constantes da
sua proposta.
14. Consultas do programa do concurso e do caderno de encargos, o local, data e hora de acesso aos respectivos exemplares.

及時間：
地點：澳門望厦山，旅遊學院行政暨財政輔助處。

Local: Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro do Instituto de Formação Turística, Colina de Mong-ha, Macau.

日期：自本公告公佈日起至開標日期及時間止。

Data: da data de publicação do presente anúncio à data de
abertura de propostas do concurso público.

時間：工作日的辦公時間內。

Hora: nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.
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*於本院行政暨財政輔助處可取得公開招標的招標方案及承
投規則副本，費用每份為$100.00 （澳門幣壹佰元正）。
或透過本院互聯網免費下載（網址：ht tp://ww w.ift.edu.

* Podem adquir-se exemplares do programa do concurso e
do caderno de encargos no Serviço de Apoio Administrativo e
Financeiro do Instituto de Formação Turística ao preço de
$ 100,00 (cem patacas) por exemplar.
Transferência gratuita de ficheiros pela Internet na Home
page do IFT (website:http://www.ift.edu.mo).

mo）。
15. 評標標準及其所佔之比重：

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:

——投標價（35%）；

— Preço proposto (35%);
——競投人在提供清潔服務方面的專業經驗（25%）；
——以往曾為旅遊學院或其他同類機構提供清潔服務的經
驗，特別考慮其所提供清潔服務的複雜性和得到滿意的程度
（30%）；
——擔任本競投工作的具備本行業經驗的本地員工佔工作

— Experiência profissional do concorrente na prestação de
serviço de limpeza (25%);
— Experiência de serviço de limpeza anteriormente prestado
ao Instituto de Formação Turística ou às instituições congéneres,
em particular o grau de complexidade do serviço de limpeza e o
grau de satisfação conseguido (30%);
— Percentagem dos trabalhadores experientes locais na equipa dedicada ao trabalho indicado no presente concurso (5%); e

團隊的數目（5%）；
——所提供之清潔用品符合環保要求（5%）。

— Artigos de limpeza a fornecer cuja qualidade atinge o critério fixado para protecção do ambiente (5%).

二零零八年四月十日於旅遊學院
Instituto de Formação Turística, aos 10 de Abril de 2008.
院長

黃竹君

O Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

（是項刊登費用為 $3,256.00）

(Custo desta publicação $ 3 256,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

名 單

Listas

房屋局為填補人員編制第一職階顧問高級技術員十七缺，
經於二零零八年一月二十三日第四期《澳門特別行政區公報》
第二組內公佈以文件審閱及有限制方式進行普通晉升開考的公
告。現公佈投考人評核成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
dezassete lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, do
quadro de pessoal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de 2008:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 何佩華 .......................................................................8.84

1.º Ho Pui Va.........................................................................8,84

2.º 包慧慧 .......................................................................8.83

2.º Pao Vai Vai.......................................................................8,83

3.º 林慶章 .......................................................................8.69

3. Lam Heng Cheong...........................................................8,69

4.º 胡俊華 .......................................................................8.53

4.º Vu Chon Va ....................................................................8,53

5.º 黃景棠 .......................................................................8.38

5.º Vong Keng Tong..............................................................8,38

6.º 郭惠嫻 .......................................................................8.34

6.º Kuoc Vai Han .................................................................8,34

7.º 繆燦成 .......................................................................8.29

7.º Mio Chan Seng ..............................................................8,29

8.º 張永堅 .......................................................................8.17

8.º Cheong Veng Kin ..........................................................8,17

9.º 鄺志堅 .......................................................................8.13

9.º Kong Chi Kin .................................................................8,13
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合格投考人：

分

Candidatos aprovados:
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valores

10.º 劉綺玲 ......................................................................8.08

10.º Lau I Leng.......................................................................8,08

11.º 吳金榮 ......................................................................7.95

11.º Ng Kam Weng ................................................................7,95

12.º 陳華強 ......................................................................7.89

12.º Chan Wa Keong .............................................................7,89

13.º 劉炳祺 ......................................................................7.85

13.º Lau Peng Kei . ................................................................7,85

14.º 林玉媚 ......................................................................7.80

14.º Lam Iok Mei ..................................................................7,80

15.º 趙旅平 ......................................................................7.61

15.º Chio Loi Peng ................................................................7,61

16.º 黃丹東 ......................................................................7.53

16.º Wong Tan Tong . .............................................................7,53

17.º Maria Manuela Rosário Gonçalves ......................7.35

17.º Maria Manuela Rosário Gonçalves ............................7,35

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規
定，投考人可自本名單公佈日起計十個工作日內向核准開考的
實體提出訴願。

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 2 de Abril de 2008).

（於二零零八年四月二日經運輸工務司司長之批示確認）

二零零八年四月九日於房屋局

Instituto de Habitação, aos 9 de Abril de 2008.

典試委員會：
主席：廳長

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

O Júri:
鄭錫林

Presidente: Cheang Sek Lam, chefe de departamento.

正選委員：處長

張東遠

Vogais efectivos: Cheong Tong In, chefe de divisão; e

處長

伍祿梅

Ng Lok Mui, chefe de divisão.

（是項刊登費用為 $2,212.00）

(Custo desta publicação $ 2 212,00)

房屋局為填補人員編制第一職階特級技術輔導員十七缺，
經於二零零八年一月二十三日第四期《澳門特別行政區公報》
第二組內公佈以文件審閱及有限制方式進行普通晉升開考的公
告。現公佈投考人評核成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
dezassete lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do
quadro de pessoal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de 2008:
Candidatos aprovados:		valores

1.º Alexandra Gracias Nantes ................................. 8.49

1.º Alexandra Gracias Nantes ....................................... 8,49

2.º 徐淑容 .................................................................. 8.24

2.º Chie Siok Jong ........................................................... 8,24

3.º 陳桂香 .................................................................. 8.16

3.º Chan Kuai Heong ...................................................... 8,16

4.º 周鴻杰 .................................................................. 8.14 a)

4.º Chau Hong Kit . ......................................................... 8,14 a)

5.º 謝靜儀 .................................................................. 8.14

5.º Che Cheng I................................................................ 8,14

6.º 陳君傑 .................................................................. 8.08

6.º Chan Kuan Kit ........................................................... 8,08

7.º 黃艷芳 .................................................................. 8.04

7.º Wong Im Fong . .......................................................... 8,04

8.º 卓瑞珍 .................................................................. 8.01

8.º Cheuk Sui Chun . ....................................................... 8,01

9.º Carlos Choi.......................................................... 7.98

9.º Carlos Choi ................................................................ 7,98

10.º 謝炳潤 .................................................................. 7.94

10.º Che Peng Ion ............................................................. 7,94

11.º 潘錫池 .................................................................. 7.90

11.º Pun Seac Chi .............................................................. 7,90
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合格投考人：

分

12.º 蘇喜添 .................................................................. 7.85
13.º 庾致雄 .................................................................. 7.78
14.º 黃錦鴻 .................................................................. 7.74
15.º 伍成德 .................................................................. 7.63
16.º 梁美仙 .................................................................. 7.59
17.º 布永祥 .................................................................. 7.41
a）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十六條第
一款的規定，以較長之公職年資排名。
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規
定，投考人可自本名單公佈日起計十個工作日內向核准開考的
實體提出訴願。
（於二零零八年四月二日經運輸工務司司長之批示確認）
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Candidatos aprovados:		valores
12.º Sou Hei Tim................................................................. 7,85
13.º U Chi Hong ................................................................ 7,78
14.º Vong Kam Hong ........................................................ 7,74
15.º Ng Seng Tak ............................................................... 7,63
16.º Leong Mei Sin . .......................................................... 7,59
17.º Pou Weng Cheong ..................................................... 7,41
a) Classificado com maior antiguidade na função pública, nos
termos do n.º 1 do artigo 66.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente.
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente, os candidatos podem
interpor recurso da presente lista à entidade competente, no
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 2 de Abril de 2008).

二零零八年四月九日於房屋局
Instituto de Habitação, aos 9 de Abril de 2008.
典試委員會：
主席：顧問高級技術員

O Júri:
余華燊

Presidente: Iu Va San, técnico superior assessor.

正選委員：首席高級技術員

劉綺玲

Vogal efectiva: Lau I Leng, técnica superior principal.

候補委員：首席高級技術員

鄺志堅

Vogal suplente: Kong Chi Kin, técnico superior principal.

（是項刊登費用為 $2,143.00）

(Custo desta publicação $ 2 143,00)

