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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

 公 告

茲通知，根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修改之《澳門公共行政工作

人員通則》的規定，現通過文件審閱、有限制的方式，為終審

法院院長辦公室公務員進行一般晉升開考，以填補本辦公室編

制內第一職階首席翻譯員三缺。 

上述之開考通告已張貼於四月二十五日前地終審及中級法

院大樓終審法院院長辦公室，報考申請表應自本公告於《澳門

特別行政區公報》刊登之日緊接第一個辦公日起計十天內遞

交。 

二零零八年十月十六日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $1,047.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補人員編制專業技術員組別第一職階一

等技術輔導員三缺，經於二零零八年八月二十日第三十四期第

二組《澳門特別行政區公報》刊登以文件審閱、有限制方式進

行普通晉升開考的公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黎瑞蘭 ........................................................................8.28

2.º 梁美琪 ........................................................................8.24

3.º 李建基 ........................................................................8.02

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向核准招考

的實體提起訴願。

（於二零零八年十月十六日獲檢察長批示確認）

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL                                        

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncio 

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, condicionado, documental, aos funcionários do Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, nos termos definidos 
pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro, para o preenchimento de três lugares de 
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal 
deste Gabinete. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Gabinete do Presidente do Tribunal de 
Última Instância, sita na Praceta 25 de Abril, «Edifício dos Tri-
bunais de Segunda e Última Instâncias», e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
16 de Outubro de 2008. 

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kok.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do gru-
po de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal do Ga-
binete do Procurador, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 20 de Agosto de 2008:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lai Soi Lan .......................................................................8,28

2.º Leong Mei Kei .................................................................8,24

3.º Lee Kin Kei ......................................................................8,02

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 16 de 

Outubro de 2008).

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

sandy
印章
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二零零八年十月十六日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：辦公室顧問 鄭幸捷

委員：廳長 沈黎

   廳長 萬曉宇

（是項刊登費用為 $1,390.00）

澳 門 基 金 會

通 告

“板樟堂街一號設計及建造總額承攬工程”

公開招標競投

茲通知相關人士，上述公開競投之遞交標書期限已延長

十七天，截止日期為二零零八年十一月十日下午五時正，公開

開標日期為二零零八年十一月十一日早上九時三十分。

二零零八年十月十六日於澳門基金會

行政委員會主席 吳榮恪

（是項刊登費用為 $744.00）

行  政  暨  公  職  局

名 單

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三季度受資助實體

的名單：

Gabinete do Procurador, aos 16 de Outubro de 2008.

O Júri:

Presidente: Cheang Hang Chip, assessora do Gabinete.

Vogais: Shen Li, chefe de departamento; e

Man Hio U, chefe de departamento.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

FUNDAÇÃO MACAU

Aviso

Concurso público de empreitada de concepção e construção 
da Rua de S. Domingos n.º 1

Faz-se público que o prazo para entrega de propostas no âm-
bito deste concurso é prolongado por mais 17 (dezassete) dias, 
passando a data limite para entrega das propostas para o dia 10 
de Novembro de 2008, até às 17,00 horas, e a data de realização 
do acto público para o dia 11 de Novembro de 2008, pelas 9,30 
horas.

Fundação Macau, aos 16 de Outubro de 2008.

O Presidente do C.A., Vitor Ng.

(Custo desta publicação $ 744,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO                             

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vêm os Serviços de Administração e Função Públi-
ca publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimestre do 
ano de 2008:

受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門公務華員職工會

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa

資助舉辦各項活動。

Realização de diversas actividades.

08/07/2008 $ 80,000.00

澳門公務專業人員協會

Associação dos Técnicos da Administração 

Pública de Macau

資助舉辦各項活動。

Realização de diversas actividades.

08/07/2008 $ 80,000.00
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二零零八年十月九日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,938.00）

受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門公共行政管理學會

Associação dos Licenciados em Administra-

ção Pública

資助舉辦各項活動。

Realização de diversas actividades.

08/07/2008 $ 40,000.00

澳門公職人員協會

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Macau

資助舉辦各項活動。

Realização de diversas actividades.

08/07/2008 $ 70,000.00

澳門公職教育協會

Associação Educativa da Função Pública de 

Macau

資助舉辦各項活動。

Realização de diversas actividades.

08/07/2008 $ 30,000.00

澳門電腦學會

Associação de Profissionais de Computado-

res de Macau

舉辦“二零零八年資訊科技週活動”於本年十一

月二十六日至三十日。

Realização de actividade sobre «Semana IT 

2008», de 26/11/2008 a 30/11/2008.

05/08/2008 $ 200,000.00

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 9 de Outubro de 2008. 

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 938,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2008年 09月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Setembro de 2008
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二零零八年十月十五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 15 de Outubro de 2008.

A Conservadora, substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.

（是項刊登費用為 $136,856.00）

(Custo desta publicação $ 136 856,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

«Aquisição, pelo IACM, de dois veículos pesados com câmara 
frigorífica para transporte de carnes»

Concurso Público n.º 001/IACM/2008

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 12 de Setembro de 
2008, se acha aberto o concurso público para a «Aquisição, pelo 
IACM, de dois veículos pesados com câmara frigorífica para 
transporte de carnes».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, 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.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 ho-
ras do dia 18 de Dezembro de 2008. Os concorrentes ou 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 $ 32 000,00 (trinta e duas mil pa-
tacas). A caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da 
Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita 
no mesmo edifício 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.

民 政 總 署

公 告

“為民政總署購置兩台冷藏（肉類） 重型運輸車”

第001/IACM/2008號公開招標

按二零零八年九月十二日本署管理委員會之決議，現為

“民政總署購置兩台冷藏（肉類）重型運輸車”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。

截止遞交標書日期為二零零八年十二月十八日下午五時

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叁萬貳仟元正

（$32,000.00）。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。
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O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
auditório da 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 22 de Dezembro de 2008. O IACM 
realizará a este respeito uma sessão de esclarecimento pelas 10,00 
horas do dia 31 de Outubro de 2008, na Divisão de Formação e Do-
cumentação deste Instituto.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Outubro de 2008.

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 635,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Eco-
nomia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, 
Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de inspector especialista, 1.º escalão, do 
quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 24 de Se-
tembro de 2008, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, apro-
vado 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 De-
zembro.

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

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Outubro de 
2008.

O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Faz-se público que, na sequência da divulgação da lista clas-
sificativa do 1.º estagiário classificado, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II 
Série, de 12 de Dezembro de 2007, é publicado a presente lista 
classificativa do 2.º estagiário classificado, com vista ao preen-
chimento de dois lugares de técnico de estatística de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de regime especial de técnico de estatística 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 14 de  
Junho de 2006: 

開標日期為二零零八年十二月二十二日上午十時，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。而本署將於二零零八年十月三十一日上午十時在同一地點

舉行招標解釋會。

二零零八年十月十六日於民政總署

管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,635.00）

經 濟 局

公 告

為填補經濟局人員編制之第一職階特級督察一缺，經於二

零零八年九月二十四日第三十九期第二組《澳門特別行政區公

報》刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考通告的

公告。現根據十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通

則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時名單張貼在南灣羅

保博士街一至三號（國際銀行大廈）六樓經濟局行政暨財政處

大堂。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零零八年十月十五日於經濟局

代局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,018.00）

統  計  暨  普  查  局

名 單

按照刊登於二零零六年六月十四日第二十四期《澳門特別

行政區公報》第二組，關於填補統計暨普查局人員編制內統計

技術員特別職程之第一職階二等統計技術員兩缺之開考，繼刊

登於二零零七年十二月十二日第五十期《澳門特別行政區公

報》第二組關於第一位合格之專業實習員評核成績後，現公布

第二位專業實習員之評核成績如下：
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Estagiário aprovado:  valores 

Cheong Kam Sem  ................................................................8,30 

 Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova re-
dacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro, o estagiário 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 

Economia e Finanças, de 13 de Outubro de 2008). 

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 8 de Outu-
bro de 2008. 

A Directora dos Serviços, substituta, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos La-
borais, publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimes-
tre do ano de 2008:

受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門本地工人權益會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 18,000.00 

澳門民生協進會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

04/09/2008

$ 32,100.00 

澳門職工民心協進會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 10,800.00 

澳門幼兒保教職工協會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 12,600.00 

澳門三行民益會 運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

04/09/2008

$ 50,100.00 

澳門職工聯盟 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 18,000.00 

澳門三行工友互助會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 10,500.00 

澳門賽馬會員工互助會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 9,000.00 

澳門物業管理員職工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 7,800.00 

合格之專業實習員： 分

張錦成 ..............................................................................8.30

按照十二月二十一日第87/89/M號法令第一條核准，並經

十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作

人員通則》第六十八條的規定，專業實習員可自本名單公布之

日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經經濟財政司司長於二零零八年十月十三日的批示確認）

二零零八年十月八日於統計暨普查局

代局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,253.00）

勞 工 事 務 局

名 單

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三季度受資助實體

名單：
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受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門勞工督察工會

Associação Sindical dos Inspectores de Tra-

balho de Macau

運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008、

29/07/2008及

04/09/2008

$ 28,040.00 

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

運作及舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

18/02/2008及

21/07/2008

$ 2,577,000.00 

澳門建築機械工程商會

Associação dos Proprietários Máquinas de 

Construção de Macau

運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

18/02/2008 $ 164,400.00 

澳門建造業總工會

Associação Geral dos Operários de Constru-

ção Civil de Macau

運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/04/2008 $ 43,500.00 

澳門職業安全健康協會

Associação de Saúde e Segurança Profissio-

nal de Macau

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

09/06/2008 $ 5,000.00 

澳門幸運博彩業職工總會

Macau Gaming Industry Labourers Associa-

tion

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

15/07/2008 $ 50,000.00 

馮兆錦

Fung Sio Kam

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

鄺榮志

Kuong Weng Chi

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

余祖明

Hi Chou Meng João Manuel

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

陳月媚

Chan Ut Mei

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

陳錦慧

Chan Kam Wai

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

盧少雯

Lou Sio Man

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

夏威銘

Ha Wai Meng

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

歐陽美貞

Au Yeung Mei Ching

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

莊曉榆

Chong Hio U

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

梁志偉

Leong Chi Wai

比賽獎金。

Prémio de concurso.

26/02/2008 $ 5,000.00 

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

O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

(Custo desta publicação $ 3 598,00)

二零零八年十月八日於勞工事務局

局長 孫家雄

（是項刊登費用為 $3,598.00）
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退  休  基  金  會

通 告

退休基金會行政管理委員會決議

鑑於退休基金會行政管理委員會行政管理人António Er-

nesto Silveiro Gomes Martins之定期委任於01/08/2008終止，

以及朱偉幹先生自同日起被委任為退休基金會新行政管理人之

變動，退休基金會行政管理委員會於二零零八年十月八日決

議，根據第16/2006號行政法規第六條第二款之規定，進行新的

永久性授權，以確保退休基金會良好運作，履行法律所賦予之

職責。

I. 基此，授予行政管理委員會劉婉婷主席在作出所有退休

基金會範圍內之行為的所需權限，尤其：

1. 編制退休基金會工作計劃、本身預算草案及管理帳目，

以及公務人員公積金制度年度財務報表；

2. 收取退休基金會的收入；

3. 根據監督實體及行政管理委員會的指導方針管理財產；

4. 接受遺贈、遺產或贈與；

5. 准許將已失去效用之耐用品報廢及隨後以公開拍賣形式

出售或銷毀；

6. 倘適用法例有所規定，准許退還保證金及以銀行擔保取

替以存款或以現金所提供之保證；

7. 經核實合法性、已預留款項和已獲有權限實體的准許

後，批准載於退休基金會本身預算內的費用之處理和結算；

8. 批准不超過澳門幣叁仟圓之交際費；

9. 批准工程與資產及勞務取得之開支，但以澳門幣柒萬伍

仟圓為限；

10. 除上款所指開支外，亦可不論其金額多少批准因部門運

作所需要之每月開支，如設施及動產之租金開支、水電費、清

潔服務費、管理費或其他同類開支；

11. 批准為人員、器具、設備、不動產及交通工具投保；

12. 根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三

款，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之行使；

FUNDO DE PENSÕES

Avisos

Deliberação do Conselho de Administração 

do Fundo de Pensões 

Tendo presente a alteração verificada pela cessação da comis-
são de serviço do administrador do Conselho de Administração 
do Fundo de Pensões (FP), dr. António Ernesto Silveiro Gomes 
Martins, em 1 de Agosto de 2008, e da nomeação do novo admi-
nistrador, dr. José Chu, a partir da mesma data, o Conselho de 
Administração do FP, reunido a 8 de Outubro de 2008, delibe-
rou, ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 16/2006, proceder a nova delegação de 
competências, com carácter permanente, por forma a assegurar 
os poderes necessários ao bom funcionamento do Fundo, na 
prossecução das atribuições legalmente previstas.

I. Nestes termos, são delegadas na presidente do Conselho de 
Administração do FP, dr.ª Lau Un Teng, as competências neces-
sárias para a prática de todos os actos relativos às matérias do 
âmbito do FP, nomeadamente:

 1. Elaborar o plano de actividades, o projecto de orçamento 
privativo, a conta de gerência do FP e as demonstrações finan-
ceiras anuais do regime de previdência dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

 2. Arrecadar as receitas do FP;

 3. Gerir o património de acordo com as directrizes da tutela 
e do Conselho de Administração;

 4. Aceitar legados, heranças ou doações;

 5. Autorizar abates à carga e ulterior venda em hasta pública 
ou destruição de bens duradouros, considerados inservíveis;

 6. Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

 7. Autorizar o processamento e liquidação das despesas que 
hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo do FP, 
verificados os pressupostos de legalidade, cabimentação e auto-
rização pela entidade competente;

 8. Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP 3 000,00;

 9. Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP 75 000,00;

10. Autorizar ainda para além das despesas referidas no nú-
mero anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais, 
como sejam o arrendamento das instalações e aluguer de bens 
móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, 
despesas de condomínio ou outras da mesma natureza, indepen-
dentemente do respectivo valor;

11. Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

12. Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro; 
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13. 確認在退休基金會內進行競投之判給卷宗；

14. 在授予之權限內，以澳門特別行政區政府名義，簽署所

有應在退休基金會訂定的合同的公文書；

15. 在退休基金會職責範圍內簽署發往澳門特別行政區內或

區外的機關或實體之文書；

16. 根據適用法律規定，許可退休及撫卹制度的受益人登

記，以及命令中止或註銷有關登記；

17. 根據適用法律規定，批准退還或補扣退休及撫卹制度範

圍內之不正確扣除；

18. 根據適用之法律規定，許可公積金制度的受益人登記，

以及命令中止或註銷有關登記；

19. 根據適用法律規定，批准退還或補扣公積金制度範圍內

之不正確扣除；

20. 許可按照第8/2006 號法律第三十六及三十七條所作之申

請；

21. 根據適用法律規定，准許在公務人員公積金制度範圍內

投放供款項目的轉換；

22. 按退休基金會之存檔文件簽發證明書，但法律另有規定

者除外；

23. 確保人事管理及行使紀律懲戒權；

24. 核准退休基金會內部規章；

25. 簽署填補證書；

26. 授予職權及接受名譽承諾；

27. 許可續任以及許可臨時委任轉為確定委任；

28. 以退休基金會名義簽訂編制外合同、散位合同、個人勞

動合同及提供勞務合同；

29. 許可人員職程內之職階轉變；

30. 准許依法免職及解除合同；

31. 簽署退休基金會人員服務時間之計算及結算書，以及相

關之聲明書；

32. 許可在法律所定限度內之超時工作或輪值工作；

13. Homologar os autos de adjudicação dos concursos realiza-
dos no FP;

14. Outorgar, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), dentro das competências que lhe 
são conferidas, em todos os instrumentos públicos, relativos a 
contratos que devam ser lavrados no FP; 

15. Assinar o expediente dirigido a entidades da RAEM e do 
exterior, no âmbito das atribuições do FP;

16. Autorizar a inscrição dos beneficiários do regime de apo-
sentação e sobrevivência, bem como determinar a respectiva 
suspensão ou cancelamento, de acordo com as disposições legais 
aplicáveis;

17. Autorizar a restituição ou constituição de débitos relativos a 
descontos incorrectamente processados no âmbito do regime de 
aposentação e sobrevivência, nos termos da legislação aplicável;

18. Autorizar a inscrição dos beneficiários do regime de pre-
vidência dos trabalhadores dos serviços públicos, bem como 
determinar a respectiva suspensão ou cancelamento, de acordo 
com as disposições legais aplicáveis;

19. Autorizar a restituição ou constituição de débitos relativos 
a contribuições incorrectamente processados no âmbito do regi-
me de previdência dos trabalhadores dos serviços públicos, nos 
termos da legislação aplicável;

20. Autorizar os pedidos formulados nos termos dos artigos 
36.º e 37.º da Lei n.º 8/2006;

21. Autorizar a mudança de planos de aplicação das contri-
buições  no âmbito do regime de previdência dos trabalhadores 
dos serviços públicos, nos termos da legislação aplicável; 

22. Emitir certidões de documentos arquivados no Fundo de 
Pensões, com exclusão dos excepcionados por lei;

23. Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder disci pli-
nar;

24. Aprovar o regulamento interno do FP;

25. Assinar os diplomas de provimento;

26. Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

27. Autorizar a recondução e converter em definitivas as no-
meações provisórias;

28. Outorgar em representação do FP, em todos os contratos 
além do quadro, de assalariamento, individual de trabalho e de 
prestação de serviços;

29. Autorizar a transição de escalão nas carreiras de pessoal;

30. Conceder a exoneração e rescisão de contratos, nos termos 
legais;

31. Assinar os diplomas de contagem, liquidação e declara-
ções de tempo de serviço prestado pelo pessoal do FP;

32. Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraor dinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;
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33. 許可工作人員參加在本地區舉行之會議、研討會、座談

會、專題講座及其他類似活動；

34. 根據現行法例審批特別假期及年假之累積；

35. 決定工作人員前往香港執行公務，而有關行程按法例規

定引致有權收取一天的日津貼；

36. 許可退休基金會的工作人員、退休金及撫卹金受領人及

其家屬前往衛生局健康檢查委員會作檢查；

37. 根據每個個案適用之法律規定，得對預支定期金、津貼

及補助之申請作出決定；

38. 促進及執行可提高行政效率的措施。 

II. 行政管理委員會主席得透過退休基金會行政管理委員會

的確認將有關權限轉授予行政管理委員會副主席及主管人員。

III. 對於現授予之權限，並不妨礙對在授權範圍內所作出

之行為行使收回權、監察權及廢止權。

IV. 對行使現授予權限所作出之行為，得提起必要訴願。

V. 追認行政管理委員會主席自二零零八年八月一日起，在

授予權限範圍內所作之一切行為。

二零零八年十月八日於退休基金會

行政管理委員會：劉婉婷

        沙蓮達

        雪萬龍

        馮炳權

        朱偉幹

（是項刊登費用為 $5,915.00）

第06/CA-PRES/FP/2008號內部批示

I. 根據退休基金會行政管理委員會二零零八年十月八日授

權決議第二條，本人轉授監察及監督退休基金會各附屬單位的

權限予沙蓮達副主席。

II. 本人並轉授下列特指權限予沙蓮達副主席：

1. 收取退休基金會的收入；

33. Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizadas no território;

34. Conceder licença especial e decidir sobre a acumulação de 
férias nos termos da legislação em vigor; 

35. Determinar deslocações de trabalhadores a Hong Kong, 
de que resulte direito à percepção de ajudas de custo por um 
dia, nos termos da lei;

36. Autorizar a apresentação de trabalhadores, aposentados e 
pensionistas do FP, e seus familiares às juntas médicas que fun-
cionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

37. Decidir quanto aos pedidos de adiantamentos de pensões, 
subsídios e abonos, de acordo com as disposições legais apli-
cáveis a cada caso; 

38. Promover e fazer executar medidas que permitam elevar a 
eficácia administrativa.

II. A presidente do Conselho de Administração pode subde-
legar as competências, que ora lhe são conferidas, nos vice-pre-
si dentes daquele Conselho de Administração e no pessoal com 
funções de chefia, mediante homologação do Conselho de Ad-
ministração do FP.

III. A presente delegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação, superintendência e revogação 
dos actos praticados ao abrigo da mesma.

IV. Dos actos praticados no uso das delegações aqui confe-
ridas cabe recurso hierárquico necessário.

V. São ratificados todos os actos praticados pela presidente do 
Conselho de Administração, no âmbito das competências ora 
delegadas, desde 1 de Agosto de 2008.

Fundo de Pensões, aos 8 de Outubro de 2008.

O Conselho de Administração:

Lau Un Teng;

Ermelinda  Maria da Conceição Xavier;

Manuel Joaquim das Neves;

Fung Ping Kuen;

 José Chu.

(Custo desta publicação $ 5 915,00)

Despacho Interno n.º 06/CA-PRES/FP/2008

I. Nos termos do artigo II da delegação de competências, por 
deliberação do Conselho de Administração (CA) do Fundo de 
Pensões (FP), de 8 de Outubro de 2008, subdelego na vice-presi-
dente do CA, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, as minhas 
competências no que se refere à supervisão e fiscalização das 
diversas subunidades orgânicas do FP.

II. Subdelego ainda na vice-presidente, Ermelinda Maria da 
Conceição Xavier, as seguintes competências específicas:

1. Arrecadar as receitas do FP;
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2. 准許將已失去效用之耐用品報廢及隨後以公開拍賣形式

出售或銷毀；

3. 倘適用法例有所規定，准許退還保證金及以銀行擔保取

替以存款或以現金所提供之保證；

4. 經核實合法性、已預留款項和已獲有權限實體的准許

後，批准載於退休基金會本身預算內的費用之處理和結算；

5. 批准不超過澳門幣叁仟圓之交際費；

6. 批准工程與資產及勞務取得之開支，但以澳門幣柒萬伍

千圓為限；

7. 除上款所指開支外，亦可不論其金額多少批准因部門運

作所需要之每月開支，如設施及動產之租金開支、水電費、清

潔服務費、管理費或其他同類開支；

8. 批准為人員、器具、設備、不動產及交通工具投保；

9. 根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三

款，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之行使；

10. 確認在退休基金會內進行競投之判給卷宗；

11. 在授予之權限內，以澳門特別行政區政府名義，簽署所

有應在退休基金會訂定的合同的公文書；

12. 在退休基金會職責範圍內簽署發往澳門特別行政區內或

區外的機關或實體之文書；

13. 按退休基金會之存檔文件簽發證明書，但法律另有規定

者除外；

14. 確保人事管理及行使紀律懲戒權；

15. 簽署填補證書；

16. 許可續任以及許可臨時委任轉為確定委任；

17. 以退休基金會名義簽訂編制外合同、散位合同及提供勞

務合同；

18. 許可人員職程內之職階轉變；

19. 准許依法免職及解除合同；

20. 簽署退休基金會人員服務時間之計算及結算書，以及相

關之聲明書；

21. 許可在法律所定限度內之超時工作或輪值工作；

2. Autorizar abates à carga e ulterior venda em hasta pública 
ou destruição de bens duradouros, considerados inservíveis;

3. Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

4. Autorizar o processamento e liquidação das despesas que 
hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo do FP, 
verificados os pressupostos de legalidade, cabimentação e auto-
rização pela entidade competente;

5. Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP 3 000,00;

6. Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP 75 000,00;

7. Autorizar ainda para além das despesas referidas no núme-
ro anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais, como 
sejam o arrendamento das instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, despe-
sas de condomínio ou outras da mesma natureza, independente-
mente do respectivo valor;

8. Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

9. Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais,  nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro; 

10. Homologar os autos de adjudicação dos concursos realiza-
dos no FP;

11. Outorgar, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), dentro das competências que lhe 
são conferidas, em todos os instrumentos públicos, relativos a 
contratos que devam ser lavrados no FP; 

12. Assinar o expediente dirigido a entidades da RAEM e do 
exterior, no âmbito das atribuições do FP;

13. Emitir certidões de documentos arquivados no FP, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

14. Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

15. Assinar os diplomas de provimento;

16. Autorizar a recondução e converter em definitivas as no-
meações provisórias;

17. Outorgar em representação do FP, em todos os contratos 
além do quadro, de assalariamento e de prestação de serviços;

18. Autorizar a transição de escalão nas carreiras de pessoal;

19. Conceder a exoneração e rescisão de contratos, nos termos 
legais;

20. Assinar os diplomas de contagem, liquidação e declara-
ções de tempo de serviço prestado pelo pessoal do FP;

21. Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;
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22. 許可工作人員參加在本地區舉行之會議、研討會、座談

會、專題講座及其他類似活動；

23. 根據現行法例審批特別假期及年假之累積；

24. 許可退休基金會的工作人員及其家屬前往衛生局健康檢

查委員會作檢查；

25. 根據每個個案適用之法律規定，得對退休基金會的工作

人員的津貼及補助之申請作出決定；

26. 促進及執行可提高行政效率的措施。 

III. 行政管理委員會副主席沙蓮達得透過行政管理委員會

的確認，將有助退休基金會良好運作的適當權限轉授予主管人

員。

IV. 對於現轉授之權限，並不妨礙對在授權範圍內所作出之

行為行使收回權、監察權及廢止權。

V. 對行使現轉授權限而作出之行為，得提起必要訴願。

VI. 追認行政管理委員會沙蓮達副主席自二零零八年八月

一日起，在轉授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $4,039.00）

第07/CA-PRES/FP/2008號內部批示

事由：轉授予公積金制度廳廳長之權限

1 . 繼退休基金會行政管理委員會於二零零八年十月八

日的決議，本人轉授予公積金制度廳廳長Fát ima Maria da 

Conceição da Rosa或當其不在或因故不能視事時之代任人以下

權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）對公積金制度廳人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作決定；

22. Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizadas no Território;

23. Conceder licença especial e decidir sobre a acumulação de 
férias nos termos da legislação em vigor; 

24. Autorizar a apresentação de trabalhadores do FP e seus 
familiares às juntas médicas que funcionam no âmbito dos Ser-
viços de Saúde;

25. Decidir quanto aos pedidos de subsídios e abonos dos tra-
balhadores do FP, de acordo com as disposições legais aplicáveis 
a cada caso; 

26. Promover e fazer executar medidas que permitam elevar a 
eficácia administrativa.

III. Por homologação do Conselho de Administração, a vice-  
-presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, poderá sub-
delegar no pessoal com funções de chefia as competências que 
forem julgadas adequadas ao bom funcionamento do Fundo de 
Pensões.

IV. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação, superintendência e revogação 
dos actos praticados ao abrigo da mesma.

V. Dos actos praticados no uso das competências ora subdele-
gadas cabe recurso hierárquico necessário.

VI. São ratificados todos os actos praticados pela vice-presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda Maria da Con-
ceição Xavier, no âmbito das competências ora subdelegadas, 
desde 1 de Agosto de 2008.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 15 

de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 4 039,00)

Despacho Interno n.º 07/CA-PRES/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências na chefe do Depar-
tamento do Regime de Previdência (DRP).

1. Na sequência da deliberação do Conselho de Adminis-
tração do FP, de 8 de Outubro de 2008, subdelego na chefe do 
Departamento do Regime de Previdência, Fátima Maria da 
Conceição da Rosa, ou em quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige; 

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à DRP 
respeitantes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos 
geradores do direito à dispensa de comparência ao serviço;
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d）批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改；

e）在公積金制度廳職權範圍內，按退休基金會之存檔文件

簽發證明書，但法律另有規定者除外；

f）發出簡單之聲明書；

g）批准輸入資料於公積金制度供款人資料庫之資訊系統；

h）批准更新公積金制度於退休基金會網頁上所提供的資

訊。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 公積金制度廳廳長Fátima Maria da Conceição da Rosa

得透過行政管理委員會的確認將有助該廳良好運作之適當權限

轉授予下設於公積金制度廳之處的處長。

4. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

5. 追認獲轉受權人自二零零八年八月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $2,378.00）

第08/CA-PRES/FP/2008號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度廳廳長之權限

1. 繼退休基金會行政管理委員會於二零零八年十月八日的

決議，本人轉授予退休及撫卹制度廳廳長鄭泳賢或當其不在或

因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige;

e) Emitir certidões de documentos arquivados no Fundo de 
Pensões, com exclusão dos excepcionados por lei, e que decor-
ram das competências do DRP;

f) Emitir declarações simples;

g) Autorizar a introdução de dados no sistema informático de 
base de dados referentes aos contribuintes do Regime de Previ-
dência;

h) Autorizar a actualização de informações disponíveis no 
website do Fundo de Pensões referentes ao Regime de Previ-
dência.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, a chefe 
do Departamento do Regime de Previdência, Fátima Maria da 
Conceição da Rosa, poderá subdelegar nos chefes das divisões 
compreendidas no DRP as competências que forem julgadas 
adequadas ao bom funcionamento do departamento.

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de 
Agosto de 2008.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

15 de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 2 378,00)

Despacho Interno n.º 08/CA-PRES/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências na chefe do Depar-
tamento do Regime de Aposentação e Sobrevivência (DRAS)

1. Na sequência da deliberação do Conselho de Administra-
ção do Fundo de Pensões, de 8 de Outubro de 2008, subdelego 
na chefe do Departamento do Regime de Aposentação e So-
brevivência, Cheang Weng In, ou em quem a substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige; 
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b） 簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c） 對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

d） 批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改；

e） 在退休及撫卹制度廳職權範圍內，按退休基金會之存檔

文件簽發證明書，但法律另有規定者除外；

f）發出簡單之聲明書；

g）簽署報到憑證及健康檢查委員會表格；

h） 批准退休人員組別津貼的發放和終止，尤指有關家庭、

房屋、出生、結婚及喪葬之津貼；

i） 批准輸入資料於退休及撫卹制度會員資料庫之資訊系

統；

j） 批准輸入現職人員組別之資料於財政局資訊系統廳內的

人員適用系統；

k） 根據每個個案適用之法律規定，得對預支定期金、死亡

津貼、聖誕津貼、第十四個月津貼、交通費及行李運輸費之申

請作出決定；

l） 批准更新退休及撫卹制度於退休基金會網頁上所提供的

資訊。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 退休及撫卹制度廳廳長鄭泳賢得透過行政管理委員會的

確認將有助該廳良好運作之適當權限轉授予下設於退休及撫卹

制度廳之處的處長。

4. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

5. 追認獲轉受權人自二零零八年十月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à sub-
unidade que dirige respeitantes à justificação de faltas, atrasos e 
a todos os factos geradores do direito à dispensa de comparên-
cia ao serviço;

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige;

e) Emitir certidões de documentos arquivados no Fundo de 
Pensões, com exclusão dos excepcionados por lei e que decor-
ram das competências do DRAS;

f) Emitir declarações simples;

g) Assinar guias de apresentação e boletins de junta médica;

h) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeadamen-
te de família, de residência, de nascimento, de casamento e de 
funeral às classes inactivas;

i) Autorizar a introdução de dados no sistema informático de 
base de dados referentes aos subscritores do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência;

j) Autorizar a introdução de dados referentes às classes acti-
vas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Departa-
mento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços de 
Finanças;

k) Decidir quanto aos pedidos de adiantamentos de pensões, 
subsídios por morte, de Natal, e do 14.º mês, passagens e trans-
porte de bagagem, de acordo com as disposições legais aplicá-
veis a cada caso;

l) Autorizar a actualização de informações disponíveis no 
website do Fundo de Pensões referentes ao Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, a chefe 
do Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
Cheang Weng In, poderá subdelegar nos chefes das Divisões 
compreendidas no DRAS as competências que forem julgadas 
adequadas ao bom funcionamento do departamento.

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de 
Outubro de 2008.
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（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $2,923.00）

第02/CA-VPRES/FP/2008號內部批示

事由：轉授予行政及財政處處長之權限

1.本人行使二零零八年十月十五日第06/CA-PRES/FP/2008

號內部批示第III點規定之職權，轉授予行政及財政處鍾日暖處

長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

d）批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改；

e）簽署統計資料或人員狀況資料的函件予公共部門；

f）簽署報到憑證；

g）許可退休基金會的工作人員及其家屬前往衛生局健康檢

查委員會作檢查；

h）在其所管轄的附屬單位之職權範圍內，按退休基金會之

存檔文件簽發證明書，但法律另有規定者除外；

i）發出簡單之聲明書、在職或薪俸證明書；

j）根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三

款，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之行使；

k）透過嚴格遵守行政機關訂定的規則及現行法例，管理及

監控存於退休基金會之常設基金，以使在急需及不可延期時用

該款項以取得資產及勞務，唯每項取得的款項不得高於澳門幣

壹仟元。

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

15 de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

 A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 2 923,00)

Despacho Interno n.º 02/CA-VPRES/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF).

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto III do 
Despacho Interno n.º 06/CA-PRES/FP/2008, de 15 de Outubro 
de 2008, subdelego na chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, Chong Ut Nun, ou a quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à 
su bu nidade que dirige, respeitantes à justificação de faltas, 
atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa de 
comparência ao serviço;

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige;

e) Assinar documentos para os serviços públicos a enviar in-
formações e dados estatísticos ou de situação de pessoal;

f) Assinar guias de apresentação;

g) Autorizar a apresentação de trabalhadores do FP e seus 
fa mi liares às juntas médicas, que funcionam no âmbito dos Ser-
viços de Saúde;

h) Emitir certidões de documentos arquivados no Fundo de 
Pensões, com exclusão dos excepcionados por lei, e que decor-
ram das competências da subunidade que dirige;

i) Emitir declarações simples, notas biográficas ou de venci-
mentos;

j) Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

k) Proceder à gestão e ao controlo do fundo permanente exis-
tente no FP, no estreito cumprimento das normas fixadas pela 
administração e pelas leis em vigor, condicionando a utilização 
dessas verbas às aquisições de bens e serviços urgentes e inadiá-
veis, não superiores a MOP 1 000,00 por aquisição.
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2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

4. 追認獲轉受權人自二零零八年八月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $2,789.00）

第03/CA-VPRES/FP/2008號內部批示

事由：轉授予組織及資訊處處長之權限

1 . 本人行使二零零八年十月十五日第06 /C A-P R E S/

FP/2008號內部批示第III點規定之職權，轉授予組織及資訊處

羅禮堅處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

d）批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde o dia 
1 de Agosto de 2008.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

15 de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
Maria da Conceição Xavier.

(Custo desta publicação $ 2 789,00)

Despacho Interno n.º 03/CA-VPRES/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Organização e Informática (DOI).

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto III do 
Despacho Interno n.º 06/CA-PRES/FP/2008, de 15 de Outubro 
de 2008, subdelego no chefe da Divisão de Organização e Infor-
mática, Lo Lai Kin, ou a quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à 
subunidade que dirige respeitantes à justificação de faltas, 
atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa de 
comparência ao serviço;

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;
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• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

4. 追認獲轉受權人自二零零八年八月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,801.00）

第01/DRAS/FP/2008號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度會員輔助處處長之權限

1 . 本人行使二零零八年十月十五日第08 /C A-P R E S/

FP/2008號內部批示第3點規定的職權，轉授予退休及撫卹制度

會員輔助處陳劍鳴處長或當其不在或因故不能視事時之代任人

以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

d）批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改；

e）發出簡單之聲明書；

f）批准退休人員組別津貼的發放和終止，尤指有關家庭、

房屋、出生、結婚及喪葬之津貼；

g）批准輸入資料於退休及撫卹制度會員資料庫之資訊系

統；

h）批准輸入現職人員組別之資料於財政局資訊系統廳內的

人員適用系統。

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde o dia 
1 de Agosto de 2008.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

15 de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
Maria da Conceição Xavier.

(Custo desta publicação $ 1 801,00) 

Despacho Interno n.º 01/DRAS/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência (DAS).

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto 3 do 
Despacho Interno n.º 08/CA-PRES/FP/2008, de 15 de Outubro 
de 2008, subdelego no chefe da Divisão de Apoio aos Subscri-
tores do Regime de Aposentação e Sobrevivência, Chan Kim 
Meng, ou em quem o substitua nas suas ausências ou impedi-
mentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos  processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à sub  -
u n idade que dirige respeitantes à justificação de faltas, atrasos e 
a todos os factos geradores do direito à dispensa de comparência 
ao serviço;

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige;

e) Emitir declarações simples;

f) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeadamen-
te de família, de residência, de nascimento, de casamento e de 
funeral às classes inactivas; 

g) Autorizar a introdução de dados no sistema informático de 
base de dados referentes aos subscritores do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência;

h) Autorizar a introdução de dados referentes às classes ac-
tivas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Departa-
mento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços de 
Finanças.
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2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

4. 追認獲轉受權人自二零零八年十月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

退休及撫卹制度廳廳長 鄭泳賢

（是項刊登費用為 $2,447.00）

第02/DRAS/FP/2008號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度財務資源管理處處長之權限

1 . 本人行使二零零八年十月十五日第08 /C A-P R E S/

FP/2008號內部批示第3點規定的職權，轉授予退休及撫卹制度

財務資源管理處陳楊智慧處長或當其不在或因故不能視事時之

代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

d）批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde o dia 
1 de Outubro de 2008. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

15 de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Chefe do Departamento do Regime de Aposentação e So-
brevivência, Cheang Weng In.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Despacho Interno n.º 02/DRAS/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposentação e So-
brevivência (DGR).

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto 3 do 
Despacho Interno n.º 08/CA-PRES/FP/2008, de 15 de Outubro 
de 2008, subdelego na chefe da Divisão de Gestão dos Recursos 
Financeiros para a Aposentação e Sobrevivência, Chen Ieong 
Chi Vai, ou em quem a substitua nas suas ausências ou impedi-
mentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos  processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à subuni-
dade que dirige respeitantes à justificação de faltas, atrasos e a 
todos os factos geradores do direito à dispensa de comparência 
ao serviço;

d) Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;
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• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

4. 追認獲轉受權人自二零零八年十月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

 退休及撫卹制度廳廳長 鄭泳賢

（是項刊登費用為 $1,938.00）

第01/DRP/FP/2008號內部批示

事由：轉授予公積金供款人輔助處處長之權限

I.本人行使二零零八年十月十五日第07/CA-PRES/FP/2008

號內部批示第3點規定之職權，轉授予公積金供款人輔助處周

桂芳處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

1. 對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

2. 簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

3. 對所管轄的附屬單位人員之缺勤申請、遲到及有權豁免

上班的情況作決定；

4. 批准其所管轄的附屬單位人員年假之提前享受、在假期

計劃表內已預定的假期以及假期的更改；

5. 發出簡單之聲明書；

6. 批准輸入下列資料於公積金制度供款人資料庫之資訊系

統：

a）有關供款人的登記以及相關中止或註銷的資料；

b）有關月供款，移轉價值，金錢補償及特別供款的資料；

c）有關供款人的供款時間資料；

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação, superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde o dia 
1 de Outubro de 2008. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 15 

de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Chefe do Departamento do Regime de Aposentação e So-
brevivência,  Cheang Weng In.

(Custo desta publicação $ 1 938,00)

Despacho Interno n.º 01/DRP/FP/2008

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência (DAC).

I. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto 3 do 
Despacho Interno n.º 07/CA-PRES/FP/2008, de 15 de Outubro 
de 2008, subdelego na chefe da Divisão de Apoio aos Contri-
buintes do Regime de Previdência, Chow Kuai Fong, ou em 
quem a substitua nas suas ausências ou impedimentos, as se-
guintes competências:

1. Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

2. Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3. Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à sub-
unidade respeitantes à justificação de faltas, atrasos e a todos os 
factos geradores do direito à dispensa de comparência ao servi-
ço;

4. Autorizar a antecipação do gozo de férias, o gozo de férias 
em conformidade do mapa de férias e a alteração das mesmas 
do pessoal da subunidade que dirige;

5. Emitir declarações simples;

6. Autorizar a introdução dos seguintes dados no sistema 
informático de base de dados dos contribuintes do Regime de 
Previdência:

a) Dados respeitantes à inscrição dos contribuintes, bem 
como a respectiva suspensão ou cancelamento;

b) Dados respeitantes às contribuições mensais, valores a 
transferir, compensações pecuniárias e prestações pecuniárias 
extraordinárias;

c) Dados respeitantes ao tempo de contribuição dos contri-
buintes;
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d）有關訂定公積金的資料；

e）有關投放供款項目百分比分配的資料。

II.轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

III. 現轉授之權限不妨礙收回權及監督權。

IV. 追認獲轉受權人自二零零八年八月一日起，其在轉授權

限範圍內所作之一切行為。

（經二零零八年十月十五日行政管理委員會決議確認）

二零零八年十月十五日於退休基金會

公積金制度廳廳長 Fátima Maria da Conceição da Rosa

（是項刊登費用為 $2,515.00）

d) Dados respeitantes à determinação do montante de previ-
dência;

e) Dados respeitantes à distribuição das percentagens dos 
planos de aplicação das contribuições.

II. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado: 

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega; 

• À Assembleia Legislativa; 

• Aos Órgãos de Administração de Justiça; 

• Aos Serviços da República Popular da China.

III. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

IV. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de 
Agosto de 2008.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 15 

de Outubro de 2008).

Fundo de Pensões, aos 15 de Outubro de 2008.

A Chefe do Departamento do Regime de Previdência, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

(Custo desta publicação $ 2 515,00)
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司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零零八年九月三日第三十六期第二組《澳門

特別行政區公報》的公告，有關以有條件限制及審查文件方式

進行普通的晉升開考，以填補本局編制內傳譯及翻譯人員組別

的第一職階顧問翻譯員一缺，合格應考人的最後評核名單如

下：

唯一合格應考人： 最後評核

 分

梁,國鴻 .............................................................................6.37

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公佈日起計十個工

作天內就最後評核名單提起上訴。

（經保安司司長於二零零八年十月十四日批示確認）

二零零八年十月九日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 張玉英

正選委員：廳長 杜淑森

     顧問翻譯員 鄭慧銘

（是項刊登費用為 $1,253.00）

澳 門 監 獄

名 單

根據九月一日第54/GM/97號批示關於撥給私人和私人機構

財政資助的有關規定，澳門監獄現公佈二零零八年度第三季度

的資助名單：

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final do único candidato aprovado ao concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de uma vaga de intérprete-tradutor assessor, 1.º esca-
lão, do grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial n.º 36, II Série, de 3 de Setembro de 2008: 

Único candidato admitido: Classificação final
 valores 

Leão, Afonso Rodrigues .......................................................6,37 

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o concorrente pode interpor 
recurso da lista de classificação final, no prazo de dez dias úteis, 
a contar da data da publicação da lista.

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

gurança, de 14 de Outubro de 2008).

Polícia Judiciária, aos 9 de Outubro de 2008.

O Júri do concurso:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

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

Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor assessor.

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Lista

Ao abrigo do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, so-
bre as regras da atribuição de apoios financeiros a particulares e 
a instituições particulares, o EPM publica a lista de apoio refe-
rente ao 3.º trimestre do ano de 2008, que a seguir se refere:

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de au-

torização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

梁,觀廉

Leong, Kun Lim

01/04/2008 $ 5,000.00 “支持在囚人士重建新生”標誌設計比賽獎

金。

Prémio pecuniário do concurso de desenho de 

logotipo, subordinado ao tema «Apoio à reabi-

litação dos reclusos».

黃,家成

Wong, Ka Seng

01/04/2008 $ 3,000.00

鄭,碧霞

Chiang, Pek Ha

01/04/2008 $ 2,000.00

總額

Total

$ 10,000.00
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二零零八年十月三日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,155.00）

衛  生  局

名 單

衛生局為填補人員編制專業技術員組別第一職階第四職等

特級助理技術員五缺，經於二零零八年五月十四日第二十期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方

式進行一般晉升開考的招考通告。現公佈准考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

方展衛 ..............................................................................7.47

（社會文化司司長於二零零八年九月二十五日批示確認）

二零零八年八月二十一日於衛生局

典試委員會：

主席：科長 Delfim José do Rosário

第一正選委員：特級助理技術員 阮壯文

第二正選委員：特級助理技術員 李偉勝

（是項刊登費用為 $1,047.00）

通  告

本局現進行第19/P/2008號公開招標——“向衛生局十六個

附屬單位提供空調系統保養服務”。有意投標者可由二零零八

年十月二十二日起，在辦公日上午九時至下午一時及下午二時

三十分至五時三十分，前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一（C1）

之物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付所需費用，

以取得本次招標的招標方案和承投規則影印本或於本局網頁

（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

為投標者安排的解釋會，將於二零零八年十月二十八日上

午十時在位於上址物資供應暨管理處舉行，會後前往本招標的

地點進行實地視察。

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 3 de Outubro de 
2008.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado e documental, para o preenchimento de cinco va-
gas de técnico auxiliar especialista, grau 4, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico-profissional do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial n.º 20, II Série, de 
14 de Maio de 2008:

Candidato aprovado: valores

Fong Chin Vai ........................................................................7,47

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Setembro de 2008).

Serviços de Saúde, aos 21 de Agosto de 2008.

O Júri:

Presidente: Delfim José do Rosário, chefe de secção.

Primeira-vogal efectiva: Un Chong Man, técnica auxiliar es-
pecialista.

Segundo-vogal efectivo: Lei Wai Seng, técnico auxiliar espe-
cialista.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

Aviso

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Públi-
co n.º 19/P/2008 «Prestação de Serviços de Manutenção aos 
Sistemas de Ar Condicionado Instalados nas dezasseis Subuni-
dades dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o 
caderno de encargos se encontram à disposição dos interessados 
desde o dia 22 de Outubro de 2008, todos os dias úteis, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato, sita na cave 1 do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário, onde serão prestados esclarecimentos 
relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao paga-
mento do custo das respectivas fotocópias ou ainda mediante a 
transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo). 

Os concorrentes deverão comparecer na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato supracitada no dia 28 de Outubro de 
2008, às 10,00 horas, para uma reunião de esclarecimentos ou 
dúvidas referentes ao presente concurso público seguida duma 
visita aos locais a que se destinam a respectiva prestação de ser-
viços. 
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投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書

科。遞交投標書之截止時間為二零零八年十一月二十日下午五

時三十分。

開標將於二零零八年十一月二十一日上午十時在位於仁伯

爵綜合醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。

投標者需向本局司庫科繳交金額$224,000.00（澳門幣貳拾

貳萬肆仟元正）之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受

益人為“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。

二零零八年十月十四日於衛生局

局長　李展潤

（是項刊登費用為 $1,527.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補人員編制內之翻譯人員組別第一職階顧問翻

譯員一缺，經於二零零八年七月十六日第二十九期《澳門特別

行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制的方式進行普通

晉升開考的招考通告。現公布唯一應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

容玉冰 ..............................................................................8.61

（經二零零八年十月三日社會文化司司長的批示確認）

二零零八年十月八日於旅遊局

典試委員會：

主席：發出執照暨稽查廳代廳長 陳露

委員：稽查處代處長 Leonardo Bañares de Assunção

   顧問翻譯員 Lun Kuong Lei

（是項刊登費用為 $1,047.00）

澳 門 理 工 學 院

公 告

第02/DOA/2008號公開招標

茲公佈，根據社會文化司司長於二零零八年十月九日作出

的批示，由二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de S. 
Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas termina 
às 17,30 horas do dia 20 de Novembro de 2008. 

O acto público deste concurso terá lugar em 21 de Novem-
bro de 2008, pelas 10,00 horas, na sala do «Museu», situada no 
r/c do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto 
do CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma 
caução provisória no valor de $ 224 000,00 (duzentas e vinte 
e quatro mil patacas) a favor dos Serviços de Saúde, a prestar 
mediante depósito na Tesouraria destes Serviços ou garantia 
bancária/seguro-caução. 

Serviços de Saúde, aos 14 de Outubro de 2008. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion. 

(Custo desta publicação $ 1 527,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do único candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
uma vaga de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 29, II Série, de 16 de Julho de 2008:

Candidato aprovado: valores

Iong Ioc Peng.........................................................................8,61

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Outubro de 2008).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 8 de Outubro de 2008.

O Júri:

Presidente: Chan Lou, chefe do Departamento de Licencia-
mento e Inspecção, substituta.

Vogais: Leonardo Bañares de Assunção, chefe da Divisão de 
Inspecção, substituto; e

Lun Kuong Lei, intérprete-tradutor assessor.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 02/DOA/2008

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de 
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期間為“為位於澳門福安街華蘭臺澳門理工學院學生宿舍提供

為期二十四個月的學生宿舍管理服務”。

在本公告刊登之日起，有意的競投人可在辦公時間內前往

高美士街澳門理工學院工程暨採購處查閱及索取有關招標章程

和承投規則。

投標書的有效期為九十日，由開啟投標書當日起計算。

競投人須在二零零八年十一月六日下午五時四十五分截標

日期前，將投標書交到澳門理工學院工程暨採購處，並須繳交

澳門幣伍萬貳仟捌佰元整（$52,800.00）的臨時保證金。臨時

保證金之繳交方式得透過現金存款至澳門理工學院會計及出納

部或以銀行擔保的方式繳付。

開啟投標書定於二零零八年十一月七日早上十時正在羅理

基博士大馬路澳門理工學院綜合樓一樓二號演講廳舉行。

二零零八年十月十五日於澳門理工學院

院長 李向玉

（是項刊登費用為 $1,595.00）

旅 遊 學 院

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日

第54/GM/97號批示，旅遊學院現公佈二零零八年第三季度受資

助實體的名單：

Outubro de 2008, se encontra aberto o concurso público para a 
«Prestação dos Serviços de Gestão na Residência de Estudantes 
do Instituto Politécnico de Macau, sito na Rua de Harmonia, 
Edifício Orchid Tower, pelo período de vinte e quatro meses, 
contados desde 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 
2010».

O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis, para efeitos de consulta e aquisição, duran-
te o horário de expediente, na Divisão de Obras e Aquisições 
do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga 
Gomes, em Macau, a partir da data de publicação deste anúncio.

As propostas do concurso são válidas até noventa dias, conta-
dos a partir da data de abertura das mesmas.

Os concorrentes devem entregar as suas propostas do con-
curso na Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico 
de Macau, dentro do horário normal de expediente, até às 17,45 
horas do dia 6 de Novembro de 2008. Devem os concorrentes 
prestar uma caução provisória, no valor de $ 52 800,00 (cinquenta 
e duas mil e oitocentas patacas), mediante depósito no Serviço 
de Contabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico de Ma-
cau, ou mediante garantia bancária.

A abertura das propostas do concurso realizar-se-á na Sala de 
Anfiteatro II do 1.º andar do Novo Edifício do Instituto Politéc-
nico de Macau, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, pelas 
10,00 horas do dia 7 de Novembro de 2008.

Instituto Politécnico de Macau, aos 15 de Outubro de 2008.

O Presidente, Lei Heong Iok.

(Custo desta publicação $ 1 595,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
às instituições particulares, vem o Instituto de Formação Turísti-
ca publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimestre do 
ano de 2008:

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

Rachel Lauren Poremski 05/06/2008 $ 4,160.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

陳秀怡

Chan Sao I Cecilia 

13/03/2008 $ 2,666.70 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.
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二零零八年十月十三日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $3,050.00）

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montantes 

atribuídos

目的 

Finalidades

陳詠彬

Chan Weng Pan 

06/03/2008 $ 7,200.00 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

梁秀玲

Leong Sao Leng 

01/02/2008 $ 3,752.80 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

盧綺雯

Lou I Man 

01/02/2008 $ 2,860.30 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

鍾豪

Chong Hou 

01/02/2008 $ 2,541.60 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

盧麗珍

Lo Lai Chun 

30/05/2008 $ 1,083.80 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

鄺厚深

Kuong Hao Sam 

30/05/2008 $ 2,052.80 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

黃茵棋

Wong Ian Kei 

30/05/2008 $ 3,451.10 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

蔡泳霖

Tsoi Wing Lam 

30/05/2008 $ 6,519.50 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

梁振祺

Leong Chan Kei 

30/05/2008 $ 6,536.60 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

李民傑

Lei Antonio

30/05/2008 $ 327.30 參加旅遊學院之實習生計劃。

Participação em estágio no Instituto de Forma-

ção Turística.

總額

Total

$ 43,152.50

Instituto de Formação Turística, aos 13 de Outubro de 2008.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 3 050,00)
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受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de  

autorização 

撥給之金額 

Montantes  

atribuídos

目的 

Finalidades

澳門嘉諾撒聖心女子中學家長教師會（幼稚

園）

Sacred Heart Canossian College Macau Par-

ents & Teachers Association (Kindergarten)                                                                                                           

01/07/2008  $ 12,000 舉辦活動資助。

Concessão de subsídio para a realização de ac-

tividades.

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção Chi-

nesa)             

01/07/2008  $ 16,000,000 校舍重建工程費用資助。

Concessão de subsídio para as obras de amplia-

ção do edifício escolar.

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção In-

glesa)

16/07/2008  $ 5,000,000 校舍擴建工程費用資助。

Concessão de subsídio para as obras de amplia-

ção do edifício escolar.

澳門培正中學  

Escola Secundária Pui Ching

16/07/2008  $ 25,000,000 校舍擴建工程費用資助。

Concessão de subsídio para as obras de amplia-

ção do edifício escolar.

基督教宣道會澳門聯會 

Igreja da União e Aliança Cristã e Missioná-

ria (Macau)

25/08/2008  $ 4,400,000 開展【校園新領域】校園適應學習計劃資助。 

Concessão de subsídio para organização do 

Curso de «Aprendizagem Nova Escolar» para 

apoiar os alunos na adaptação da vida escolar.

菜農子弟學校 

Escola Choi Nong Chi Tai

25/08/2008  $ 24,000 舉辦家校活動資助。

Concessão de subsídio para organização das 

actividades para encarregados de educação e 

professores.

聯國學校 

Escola das Nações

28/08/2008  $ 2,100,000 新校舍教學設備費用資助。

Concessão de subsídio para aquisição dos equi-

pamentos pedagógicos do novo edifício escolar.

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

04/09/2008  $ 8,000 舉辦“肯定‘友’營歷奇訓練計劃”活動費用

資助。

Concessão de subsídio para organização das 

actividades «Plano de Aventura Treinamento 

‘Amizade’».

新華夜中學  

Escola Secundária Nocturna Xin Hua

04/09/2008  $ 9,600 高中畢業旅行費用資助。

Concessão de subsídio para realização de via-

gens para finalistas.

聖若瑟教區中學第五校（中文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Chinesa)

12/09/2008  $ 1,093,000 校舍修葺工程費用資助。

Concessão de subsídio para manutenção dos 

edifícios escolares.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvimento 
Educativo publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º tri-
mestre de 2008:

教 育 發 展 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的九月一日第

54/GM/97號批示，教育發展基金現公布二零零八年第三季度財

政資助名單︰
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二零零八年十月十三日於教育發展基金

行政管理委員會主席 蘇朝暉（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $2,747.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補人員編制之第一職階顧問高級技

術員兩缺，經於二零零八年八月二十日第三十四期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登，以審查文件方式進行限制性普通晉

升開考的招考公告，根據十二月二十八日第62/98/M號法令所修

改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工

作人員通則》第五十八條第二款的規定，將有關准考人確定名

單張貼於馬交石炮台馬路三十二至三十六號澳門電力公司大樓

六字樓行政暨財政處，以供查閱。

二零零八年十月八日於地圖繪製暨地籍局

代局長 張紹基

（是項刊登費用為 $950.00）

受資助實體 

Entidades beneficiárias

批准日期 

Data de  

autorização 

撥給之金額 

Montantes  

atribuídos

目的 

Finalidades

菜農子弟學校（分校）  

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal) 

12/09/2008  $ 63,000 緊急維修工程費用資助。

Concessão de subsídio para reparação urgente 

dos edifícios escolares.

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 13 de Outubro de 
2008.

O Presidente do Conselho Administrativo, Sou Chio Fai, di-
rector dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 2 747,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, a lista definitiva dos candidatos admitidos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor, 
1.º escalão, do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34, II Série, de 20 de Agosto de 2008, nos termos do n.º 2 do 
artigo 58.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de 
Dezembro.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 8 de Ou-
tubro de 2008.

O Director dos Serviços, substituto, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 950,00)

sandy
印章
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