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政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

行 政 長 官 辦 公 室

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

公 告

Anúncio

按照行政長官二零一一年六月十四日批示，根據第14/2009
號法律及現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，以文件
審閱、有限制方式，為政府總部輔助部門的公務員舉行普通晉
級開考，以填補輔助部門人員編制傳譯及翻譯人員組別第一職
階顧問文案壹缺。

上述開考通告已張貼於擺華巷五號二樓政府總部輔助部門
人力資源暨檔案處，有意報考者請自本公告刊登《澳門特別行
政區公報》後第一個工作日起計十日內遞交有關資料。

二零一一年六月十五日於行政長官辦公室

辦公室主任

6789

譚俊榮

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 14 de Junho de 2011, se acha aberto o concurso comum,
de acesso, documental e condicionado aos funcionários dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), nos termos da Lei
n.º 14/2009 e do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, em vigor, para o preenchimento de um lugar
de letrado assessor, 1.º escalão, do grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pessoal dos mesmos Serviços de
Apoio.
Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão de Recursos Humanos e Arquivo dos SASG, sita na Travessa do Paiva n.º 5, 2.º andar, 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 da Região Administrativa Especial
de Macau.
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 15 de Junho de 2011.
O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

（是項刊登費用為 $1,047.00）

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

審 計 署

COMISSARIADO DA AUDITORIA

公 告

Anúncio

根據現行的《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第
三款的規定，現將本署為填補人員編制內傳譯及翻譯人員組別
第一職階顧問翻譯員一缺，經於二零一一年六月一日第二十二
期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以文件審閱、有限制
的方式進行一般晉升開考的報考人臨時名單張貼於宋玉生廣場
411-417號“皇朝廣場”二十樓審計署行政財政處告示板，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

Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão Administrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty
Plaza», 20.º andar, a lista provisória dos candidatos 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 do Comissariado da Auditoria, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2011, nos termos do n.º 3
do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, em vigor.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

定名單。
二零一一年六月十六日於審計署
審計長辦公室主任
（是項刊登費用為 $910.00）

Comissariado da Auditoria, aos 16 de Junho de 2011.
趙占全

O Chefe do Gabinete do Comissário da Auditoria, Chio Chim
Chun.
(Custo desta publicação $ 910,00)
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警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

公 告

Anúncio

茲通知，根據第14/2009號法律及現行《澳門公共行政工作
人員通則》的規定，以文件審閱及有限制方式，為警察總局之
公務員進行普通晉升開考，以填補警察總局人員編制內第一職
階首席技術輔導員一缺。
上述開考通告正張貼於南灣大馬路730至804號中華廣場
十六樓警察總局資源管理廳，有意報考者應自本公告刊登於
《澳門特別行政區公報》後第一個工作日起計十天內遞交申
請。
二零一一年六月十四日於警察總局
局長

白英偉

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos funcionários dos Serviços de Polícia Unitários, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
e no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau, em vigor, para o preenchimento de um lugar de
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal dos
Serviços de Polícia Unitários.
Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado no Departamento de Gestão de Recursos
dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia
Grande, n.os 730-804, Edf. China Plaza, 16.º andar, 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 da Região Administrativa Especial de
Macau.
Serviços de Polícia Unitários, aos 14 de Junho de 2011.
O Comandante-geral, José Proença Branco.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

通 告

Aviso

第02/2011/DAF/SA號公開競投

Concurso Público n.º 02/2011/DAF/SA

澳門海關宣佈，根據保安司司長於二零一一年五月十二日
作出的批示，為取得——“車輛”進行公開競投。

有關招標計劃及承投規則存放於媽閣上街，嘉路一世船塢
西南端，海關大樓之“辦事處”內，有意者可於辦公時間內到
上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，或於
本海關網頁（www.customs.gov.mo）內免費下載。招標程序於
上址進行。

標書必須於二零一一年七月十四日下午五時前遞交至上述
之海關辦事處。

承投商號除須遞交招標計劃及承投規則所要求之文
件外，尚須遞交已繳付臨時保證金澳門幣貳萬陸仟元正
（$26,000.00）之證明文件，而該保證金是以存款方式或銀行

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 12 de Maio de 2011, se encontra aberto o concurso
público para a aquisição de «Automóveis».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se patentes na secretaria do Edifício dos Serviços
de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da Barra, Doca
D. Carlos I, SW, Barra, Macau, onde decorrerá o processo do
concurso, e os mesmos poderão ser consultados nos dias úteias,
nas horas de expediente, (estando os interessados sujeitos ao
pagamento das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem), ou obtidos através de transferência gratuita de ficheiros
pela internet, no website dos SA (www.customs.gov.mo).
As propostas devem ser entregues na «Secretaria» dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
até às 17,00 horas, do dia 14 de Julho de 2011.
Além da entrega dos documentos referidos no respectivo
programa do concurso e no caderno de encargos deve ser apresentado documento comprovativo da efectivação da caução
provisória no valor de vinte e seis mil patacas ($ 26 000,00) à
ordem dos Serviços de Alfândega de Macau, mediante depósito
em dinheiro ou garantia bancária. Caso a caução provisória seja
efectivada através de depósito em dinheiro, tal deverá ser feito
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擔保方式繳付予澳門海關，倘以存款方式繳交，應交予澳門海
關行政財政廳司庫。
開標儀式將於二零一一年七月十五日上午十時三十分於媽
閣上街，嘉路一世船塢西南端，海關大樓內舉行。
二零一一年六月十三日於海關
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na Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro
dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial
de Macau.
A abertura das propostas realizar-se-á nos Serviços de Alfândega da RAEM, localizados na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D.
Carlos I, SW, Barra, Macau, pelas 10,30 horas, no dia 15 de Julho
de 2011.
Serviços de Alfândega, aos 13 de Junho de 2011.

副關長

賴敏華

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

（是項刊登費用為 $1,703.00）

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

法 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
DE JUSTIÇA

公 告
Anúncio
本局為填補人員編制內高級技術員人員組別第一職階顧問
高級技術員（中文語言範疇）一缺，經二零一一年五月二十五
日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件
及有限制的方式進行普通晉升開考公告。現根據現行《澳門公
共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定公布，准考人
臨時名單已張貼在水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務局
內。
根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被
視為確定名單。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
vigente, se encontra afixada na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício
Administração Pública, 19.º andar, a lista provisória do concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da
área linguística chinesa, do grupo de pessoal técnico superior do
quadro de pessoal da DSAJ, cujo «anúncio» do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2011.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

二零一一年六月十三日於法務局

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 13 de Junho
de 2011.
局長

張永春

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

商 業 及 動 產 登 記 局
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS
2011 年 05 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Maio de 2011
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二零一一年六月十四日於商業及動產登記局——代登記官

Isabel Fátima da Silva Nantes

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 14 de Junho de 2011.
A Conservadora, substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.
（是項刊登費用為 $168,036.00）
(Custo desta publicação $ 168 036,00)

民 政 總 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

公 告
Anúncios
為填補民政總署人員編制內高級技術員職程第一職階首席
顧問高級技術員一缺，經二零一一年五月十八日第二十期第二
組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以審閱文件方式進
行限制性普通晉升考試；現按第14/2009號法律第七十九條仍
繼續生效之十二月二十一日第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，准考人臨時名單自本公告刊登
日起計十天內張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方中心M
字樓行政輔助部的佈告欄以供查閱。

根據上述通則第五十七條第五款規定， 該名單視作確定名
單。

Torna-se público que, 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, mantido nos termos do artigo 79.º da Lei n.º 14/2009,
se encontra afixada, a partir da data da publicação do presente
anúncio e durante dez dias, nos Serviços de Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na
Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edifício Centro Oriental, «M»,
Macau, a lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso
comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor principal,
1.º escalão, da carreira de técnico superior existente no quadro
de pessoal do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de
2011.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

二零一一年六月七日於民政總署

典試委員會主席：黃,玉珠（行政輔助部部長）

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 7 de Junho de 2011.
A Presidente do júri, Wong, Iok Chu, chefe dos Serviços de
Apoio Administrativo.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

重整黑沙海灘基建設施工程（第一期）

Concurso público da empreitada de «Reformulação das
instalações da infra-estrutura da Praia de Hac Sá» (1ª fase)

公開招標競投
1. 招標方式：公開招標。
2. 施工地點：黑沙海灘。
3. 承攬工程目的：重整黑沙海灘基建設施。

1. Modalidade do concurso: concurso público.
2. Local de execução da obra: Praia de Hac Sá.
3. Objecto da empreitada: reformulação das instalações da
infra-estrutura.

N.º 25 — 22-6-2011

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

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。
5. 承攬類型：以系列價金承攬。
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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 concurso.
5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

6. 臨時擔保：澳門幣壹拾肆萬元正（$140,000.00），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：判予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每次部分支付中再扣除5%，作
為此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：二零一一年七月十二日下午五時正（標
書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

6. Caução provisória: cento e quarenta mil patacas ($140 000,00),
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro caução aprovado nos termos legais.
7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva a prestar).
8. Preço base: não há.
9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de execução de obras.
10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av.
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. Sede do IACM;
Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 12 de Julho
de 2011, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida numa das
línguas oficiais da RAEM).
11. Local, dia e hora do acto público:

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：二零一一年七月十四日上午十時正。
為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。
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查閱。
有興趣者亦可於二零一一年七月十一日下午五時前，向
有關部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣捌佰元（按照第
74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

Local: sede do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais,
sita na Av. de Almeida Riberio, n.º 163, r/c, Macau;
Dia e hora: dia 14 de Julho de 2011, pelas 10,00 horas.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para serem
esclarecidas 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 Av. 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 11 de Julho de 2011, cópias do processo do concurso
ao preço de $800,00 (oitocentas patacas) por exemplar, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. 工期：此工程之工期不得超過120天。

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não poderá ser superior a 120 dias.

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

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

——工程總造價及各項單價： 60%；
——合理工期：10%；

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 60%;
— Prazo de execução razoável: 10%;
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— Plano de trabalhos:

——施工計劃：

i. O nível de descritivo das actividades elementares: 3%;

i. 工序的仔細度和建議：3%；

ii. A interdependência das actividades elementares: 3%;
ii. 工序之連貫關係：3%；

iii. A adequabilidade e viabilidade dos prazos de execução: 4%;

iii. 施工計劃期的適用性及可行性：4%；

— Experiência em obras semelhantes: 10%;

——對類似工程之經驗：10%；

— Qualidade do material: 10%.
15. Junção de esclarecimentos:

——材料質量：10%。
15. 附加的說明文件：由二零一一年七月五日至截標日止，
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。
二零一一年六月十五日於民政總署
管理委員會副主席

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifício
Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir de 5 de Julho
de 2011 até à data limite para entrega das propostas, para tomar
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 15 de Junho de 2011.

羅永德

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng Tak.

（是項刊登費用為 $3,432.00）

(Custo desta publicação $ 3 432,00)

公開招標

Concurso público

“為民政總署道路渠務部供應一套

«Aquisição de um sistema de inspecção vídeo (CCTV) de esgotos
pelos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais»

CCTV下水道探測器”

按二零一一年三月二十五日民政總署管理委員會之決議，
現為“為民政總署道路渠務部供應一套CCTV下水道探測器”
進行公開招標。設備項目以本公開招標之承投規則內附表所列
為準。

有意投標者可於辦公時間內到澳門南灣大馬路517號南通商
業大廈十七樓民政總署道路渠務部索取有關招標章程及承投規
則。

截止遞交標書日期為二零一一年七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，並須繳交臨
時保證金澳門幣壹萬捌仟元正（$18,000.00）。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。

開標日期為二零一一年七月二十日上午十時，於本署培訓
中心（南灣大馬路804號中華廣場六字樓）舉行。根據第63/85/

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração, de 25 de Março de 2011, se acha aberto o concurso público para a «Aquisição de um sistema de inspecção vídeo (CCTV)
de esgotos pelos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção
Urbana do IACM». Os itens deste sistema encontram-se especificados na tabela anexa ao caderno de encargos deste concurso.
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, dentro do horário normal de expediente, nos Serviços
de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do IACM, sitos na
Avenida da Praia Grande n.º 517, Edf. Comercial Nam Tung,
17.º andar, Macau.
O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 18 de Julho de 2011. Os concorrentes ou seus representantes legais devem entregar as propostas e os documentos no
Núcleo de Expediente e Arquivo, sito na Avenida de Almeida
Ribeiro n.º 163, r/c, Macau, e prestar uma caução provisória no
valor de $18 000,00 (dezoito 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, Macau, por depósito em dinheiro, cheque
ou garantia bancária em nome do «Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais», ou ainda por seguro-caução a favor do
mesmo Instituto.
O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da Praia Grande n.º 804, Edf.
China Plaza, 6.º andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 20 de
Julho de 2011. Os concorrentes ou seus representantes legais
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M號法令第二十七條規定，投標人或其合法代表應出席開標儀
式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至截標之日期止，投標人應前往澳門
南灣大馬路517號南通商業大廈十七樓民政總署道路渠務部，
以確切了解是否尚有附加之說明文件。

二零一一年六月十七日於民政總署
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deverão estar presentes no acto público para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para esclarecer
as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a
concurso.
Os concorrentes devem comparecer nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do IACM, sitos na Avenida
da Praia Grande n.º 517, Edf. Comercial Nam Tung, 17.º andar,
Macau, a partir da data da publicação do presente anúncio e até
à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 17 de Junho de 2011.

管理委員會副主席

羅永德

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng
Tak.

（是項刊登費用為 $2,006.00）

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

公 告

Anúncio

為填補經濟局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特
級技術輔導員一缺，經於二零一一年五月二十五日第二十一期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方
式進行普通晉升開考通告的公告。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

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Divisão
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Economia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar,
Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista principal,
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 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 21, II Série, de 25 de Maio de 2011, 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, com a nova 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 diploma legal.

確定名單。
二零一一年六月十三日於經濟局

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Junho de 2011.
局長

蘇添平

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $1,047.00）

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

公 告

Anúncio

勞工事務局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號法令修訂之《澳門公共行政工
作人員通則》及八月三日第14/2009號法律規範的《公務人員職

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Estatuto
dos Trabalhadores da Administracão Pública de Macau (ETAPM),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
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程制度》的規定，以文件審查方式，進行有限制的普通晉升開
考，以填補本局人員編制技術輔助人員組別第一職階特級行政
技術助理員兩缺。

上述開考通告張貼於馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場
大廈二樓本局行政財政處以供查閱。申請報考期限為十日，由
本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作
日起計。
二零一一年六月十五日於勞工事務局

代局長

陳景良
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Dezembro, e no Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos, estipulados pela Lei n.º 14/2009, para o preen
chimento de dois lugares de assistente técnico administrativo
especialista, 1.º escalão, do grupo técnico de apoio do quadro de
pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.
O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de Serviços,
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279,
edifício «Advance Plaza», 2.º andar. 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 da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de
Junho de 2011.
O Director dos Serviços, substituto, Chan Keng Leong.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

10,219,105,622.36

特別投資組合 Fundos discricionários

其他資產 Outros valores activos

585,874,170.52

1,517,268,062.49
11,735,746,950.63

309,384.12

流通硬幣套裝 Conj. Moedas circulação corrente

外幣投資 Aplicações em moeda externa

5,856,000.40

其他澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

1,699,619.21

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação

208,321,200.00

13,469,201,216.85

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

流通硬幣 Moeda metálica de troco

本地區放款及其他投資 Crédito interno e outras aplicações

55,460,644.95

54,179,853,181.60

其他 Outras

127,519,760,953.98

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

191,974,180,402.89

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

負債帳戶 PASSIVO

澳門幣

17,799,153,237.17
12,525,014,583.57

資本滾存 Dotação patrimonial

0.00

232,047,375.10

232,047,375.10

162,488.53

0.00

162,488.53

13,108,130,059.84

11,103,000,000.00

6,086,569,883.23

146,048,101,004.00

11,652,091,742.39

187,997,892,689.46

(Patacas)

資本儲備 Reservas patrimoniais

其他帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其他負債 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

其他 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 Janeiro de 2011

於二零一一年一月三十一日

(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

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

澳 門 金 融 管 理 局
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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

行政委員會

206,029,255,790.26

盈餘 Resultado do exercício

一般準備金 Reservas para riscos gerais

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

206,029,255,790.26

330,114,069.90

4,943,032,077.99

992,505.71

(Patacas)

澳門幣
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司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

名 單

Lista

按照刊登於二零一一年五月十一日第十九期第二組《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
進行的普通晉升開考，以填補本局編制內傳譯及翻譯人員組別
的第一職階一等翻譯員一缺，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

De classificação final do candidato aprovado no concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão,
do grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro da
Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19,
II Série, de 11 de Maio de 2011:
Único candidato aprovado:

Classificação final
valores

分
Cheong Perola, Brenda.........................................................6,85
Cheong Perola, Brenda .................................................6.85
根據第87/89/M號法令核准的並經第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本名單提起上訴。
（經保安司司長於二零一一年六 月十三日批示確認）

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, 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
Segurança, de 13 de Junho de 2011).

二零一一年六月八日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 8 de Junho de 2011.

典試委員會：

O Júri do concurso:

主席：副局長

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

張玉英

正選委員：顧問翻譯員

鄭慧銘

顧問翻譯員

何樹光

Vogais efectivos: Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor assessor; e
Ho See Kwong, intérprete-tradutor assessor .

（是項刊登費用為 $1,253.00）

(Custo desta publicação $ 1 253,00)

公 告

Anúncios

按照刊登於二零一零年九月八日第三十六期第二組《澳
門特別行政區公報》之通告及二零一零年十二月二十九日第
五十二期第二組《澳門特別行政區公報》之更正通告，有關以
考核方式進行普通入職開考，以填補司法警察局編制內技術輔
助人員組別之第一職階二等技術輔導員（行政範疇）九缺，現
按典試委員會於二零一一年六月十四日作出之決定，重新公
佈臨時名單，有關名單已張貼於龍嵩街司法警察局B座大樓四
樓，並可透過設置於龍嵩街本局A、C兩座地下以及路氹分局地
下的“資訊亭”查閱（及可瀏覽本局網頁：www.pj.gov.mo）。
同時根據第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號法令修訂的
《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第四款之規定，請

Relativamente ao concurso comum, de ingresso, de prestação
de provas, para o preenchimento de nove vagas de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de administração, do grupo de
pessoal técnico de apoio do quadro da Polícia Judiciária, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 8 de Setembro de
2010, com aviso de rectificação publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 29
de Dezembro de 2010, procede-se à republicação da lista provisória, conforme com a decisão do Júri, datada de 14 de Junho de
2011.
A lista provisória encontra-se afixada, para consulta, no 4.º
andar do Bloco B, Rua Central, bem como nos quiosques de
informações instalados no rés-do-chão dos Blocos A e C, Rua
Central, e no rés-do-chão da Delegação de COTAI (e também
no website desta Polícia: www.pj.gov.mo). O prazo para supressão de deficiências é de dez dias, contados a partir da data da
publicação deste anúncio, nos termos do n.º 4 do artigo 57.º do
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欠缺文件之應考人在本公告公佈之日起計十日內，將有關文件
補齊。
二零一一年六月十七日於司法警察局

Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do
Decreto-Lei n.º 62/98/M.
Polícia Judiciária, aos 17 de Junho de 2011.

局長

黃少澤

（是項刊登費用為 $1,224.00）

O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 1 224,00)

按照刊登於二零一零年十一月三日第四十四期第二組《澳
門特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通入職開
考，以填補司法警察局編制內高級技術員人員組別之第一職階
二等高級技術員（電訊範疇）三缺，茲通知以下事宜：
（1）筆試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張貼於
龍嵩街本局B座大樓四樓，並可透過設置於龍嵩街本局A、C兩
座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱（及可瀏覽本局網
頁：www.pj.gov.mo）；
（2）專業面試的日期、時間及地點於上述名單內公佈。

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso,
de prestação de provas, para o preenchimento de três vagas de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de telecomunicações, do grupo de pessoal técnico superior do quadro da Polícia
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 3 de
Novembro de 2010, do seguinte:
(1) A lista dos candidatos aprovados na prova escrita e admitidos à entrevista profissional encontra-se afixada, para consulta,
nesta Polícia, no 4.º andar do Bloco B, Rua Central, bem como
nos quiosques de informações instalados no rés-do-chão dos
Blocos A e C, Rua Central, e no rés-do-chão da Delegação de
COTAI (e também no website desta Polícia: www.pj.gov.mo);
(2) A data, hora e local da entrevista profissional serão indicados na lista supracitada.

二零一一年六月十七日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 17 de Junho de 2011.
局長

黃少澤

O Director, Wong Sio Chak.

（是項刊登費用為 $910.00）

(Custo desta publicação $ 910,00)

衛  生  局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Lista

根據二零一一年四月十三日第十五期《澳門特別行政區公
報》第二組內刊登之通告及按照三月十五日第8/99/M號法令
規定而進行急症醫學專科培訓醫生的最後評核考試。該評核成
績已於二零一一年六月二日獲社會文化司司長確認，現公佈如
下：
應考人：

分

1.º 曾潭飛醫生.................................................................16.9
2.º 李彩珠醫生.................................................................16.7
二零一一年六月十五日於衛生局

Candidatos aprovados:

陳惟蒨

valores

1.º Dr. Chang Tam Fei............................................................16,9
2.º Dra. Lei Choi Chu .......................................................16,7
Serviços de Saúde, aos 15 de Junho de 2011.

代局長
（是項刊登費用為 $881.00）

Classificativa do exame de avaliação final de graduação em
internato complementar de medicina de urgência — ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, realizado nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de
2011, homologada pelo Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em 2 de Junho de 2011:

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.
(Custo desta publicação $ 881,00)
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Anúncio

公 告
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十八條第二
款的規定公佈，衛生局人員編制護理職程第一職階護士監督四
缺開考的確定名單，已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處。該
開考通告已於二零一一年三月二日第九期《澳門特別行政區公
報》第二組內刊登。
二零一一年六月十五日於衛生局

Nos termos do n.º 2 do artigo 58.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos
Serviços de Saúde, a lista definitiva do concurso para o preen
chimento de quatro vagas de enfermeiro-supervisor, 1.º escalão,
da carreira de enfermagem do quadro destes Serviços, cujo
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março
de 2011.
Serviços de Saúde, aos 15 de Junho de 2011.

代局長

陳惟蒨

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

（是項刊登費用為 $646.00）

(Custo desta publicação $ 646,00)

通 告

Aviso

第22/P/2011號公開招標

Concurso Público n.º 22/P/2011

根據行政長官於二零一一年六月十日作出的批示，為取得
“供應協議藥物及其它藥用產品”進行公開招標。有意投標者
可從二零一一年六月二十二日起，於辦公日上午九時至下午一
時或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，亦
可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。
遞交投標書之截止時間為二零一一年七月二十六日下午五時
四十五分。

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 10 de Junho de 2011, se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento de medicamentos e outros produtos
farmacêuticos para a Convenção das Farmácias», cujo programa
do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição dos interessados desde o dia 22 de Junho de 2011, todos os
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na
Divisão de Aprovisionamento e Economato, sita na Cave 1 do
Centro Hospitalar Conde de S. Januário, onde serão prestados
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados
sujeitos ao pagamento do custo das respectivas fotocópias ou
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45
horas do dia 26 de Julho de 2011.

開標將於二零一一年七月二十七日上午九時三十分在位於
仁伯爵綜合醫院側之本局行政大樓地下“大禮堂”舉行。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣
壹拾萬元正（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”
的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一一年六月十六日於衛生局

O acto público deste concurso terá lugar no dia 27 de Julho
de 2011, pelas 9,30 horas, na sala do «Auditório», situada no
r/c do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto
ao CHCSJ.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas) a favor
dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em
cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através da
garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
Serviços de Saúde, aos 16 de Junho de 2011.

代局長

（是項刊登費用為 $1,498.00）

陳惟蒨

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.
(Custo desta publicação $ 1 498,00)

第 25 期 —— 2011 年 6 月 22 日

澳門特別行政區公報——第二組

6880

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

教 育 暨 青 年 局

E JUVENTUDE
名 單
Listas
教育暨青年局為填補人員編制內高級技術員人員組別第一
職階首席顧問高級技術員（資訊專業）四缺，經於二零一一年
五月四日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查
文件、有限制的方式為本局公務員進行普通晉級開考的公告。
現公佈應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

1.º 陳允熙 ........................................................................9.10
2.º 區錦明 ........................................................................8.92
3.º 梁凱欣 ........................................................................8.31
4.º 梁燕萍 ........................................................................8.26
根據現行《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佈之日起計十個工作天內提起訴願。
（社會文化司司長於二零一一年六月十日批示確認）

二零一一年五月三十日於教育暨青年局

Candidatos aprovados:

valores

1.º Chan Wan Hei...................................................................9,10
2.º Ao Kam Meng...................................................................8,92
3.º Leong Hoi Ian...................................................................8,31
4.º Leong In Peng...................................................................8,26
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 Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2011).

典試委員會：
主席：廳長

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para o
preenchimento de quatro lugares de técnico superior assessor
principal, 1.º escalão, na especialidade informática, do grupo de
pessoal técnico superior do quadro de pessoal desta Direcção
dos Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de
4 de Maio de 2011:

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de
Maio de 2011.

曾冠雄

O Júri:
正選委員：廳長

黃健武

處長

梁麗卿

Presidente: Chang Kun Hong, chefe de departamento.
Vogais efectivos: Wong Kin Mou, chefe de departamento; e
Leong Lai Heng, chefe de divisão.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

教育暨青年局為填補人員編制內技術輔助人員人員組別第
一職階首席特級技術輔導員二缺，經於二零一一年五月四日第
十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件、有限
制的方式為本局公務員進行普通晉級開考的公告。現公佈應考
人評核成績如下：
合格應考人：

分

1.º 杜鳳儀 ........................................................................8.83

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para o
preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico especialista
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio
do quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2011:
Candidatos aprovados:

valores

1.º To Fong I............................................................................8,83
2.º Fong Man Hung................................................................8,23

2.º 馮萬雄 ........................................................................8.23
根據現行《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佈之日起計十個工作天內提起訴願。
（社會文化司司長於二零一一年六月十日批示確認）

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 Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2011).
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Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de
Maio de 2011.

二零一一年五月三十日於教育暨青年局
典試委員會：

O Júri:

主席：處長

梁麗卿

正選委員：科長

Presidente: Leong Lai Heng, chefe de divisão .
Vogais efectivos: Fátima Augusto de Assis do Rosário, chefe
de secção; e

Fátima Augusto de Assis do Rosário

職務主管

楊榮吉

Ieong Weng Kat, chefia funcional.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

教育暨青年局為填補人員編制內技術輔助人員人員組別第
一職階首席特級行政技術助理員三缺，經於二零一一年五月四
日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件、
有限制的方式為本局公務員進行普通晉級開考的公告。現公佈
應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
de acesso, documental, condicionado aos funcionários da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para o preenchimento de três lugares de assistente técnico administrativo
especialista principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de
apoio do quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2011:
valores

Candidatos aprovados:

1.º António da Conceição ..............................................8.15

1.º António da Conceição.....................................................8,15

2.º 胡月宜 ........................................................................7.90

2.º Wu Ut I..............................................................................7,90

3.º 黃煥姬 ........................................................................7.85

3.º Wong Wun Kei..................................................................7,85

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

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.

定，應考人可自本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。
（社會文化司司長於二零一一年六月十日批示確認）

二零一一年五月三十日於教育暨青年局

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de
Maio de 2011.

典試委員會：
主席：職務主管

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2011).

O Júri:

楊榮吉

Presidente: Ieong Weng Kat, chefia funcional.
正選委員：科長

Fátima Augusto de Assis do Rosário

特級技術輔導員

潘小琼

Pun Sio Keng, adjunto-técnico especialista.

（是項刊登費用為 $1,184.00）

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

公 告

Anúncio

教育暨青年局為填補人員編制內技術員人員組別第一職階
一等技術員（社會科學專業，包括新聞及公共傳播學、經濟
學、公共行政學、社會學及社會工作學）二缺，經於二零一一
年六月一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以
審查文件、有限制的方式進行普通晉級開考的招考公告，根據
現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規
定，准考人臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓以供查
閱。

Vogais efectivas: Fátima Augusto de Assis do Rosário, chefe
de secção; e

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada,
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provisória
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, na especialidade de ciências
sociais (incluindo jornalismo e comunicação pública, economia,
administração pública, sociologia e serviço social), do grupo de
pessoal técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2011, nos termos do artigo 57.º,
n.º 3, do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau, vigente.
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根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被
視為確定名單。
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A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao
abrigo do artigo 57.º, n.º 5, do supracitado Estatuto.
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 16 de
Junho de 2011.

二零一一年六月十六日於教育暨青年局
局長

梁勵

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL
Anúncio

公 告

文化局為填補人員編制內第一職階首席特級行政技術助理
員一缺，經於二零一一年六月一日第二十二期第二組《澳門特
別行政區公報》刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉升開
考的招考公告。現根據第87/89/M號法令所核准，並經十二月
二十八日第62/98/M號法令修訂之《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於澳門塔
石廣場文化局大樓文化局總部，以供查閱；根據上述通則第
五十七條第五款的規定，有關名單被視為確定名單。
二零一一年六月十六日於文化局
局長

吳衛鳴

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro,
se encontra afixada, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça
do Tap Seac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, a lista provisória do concurso comum, de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de um lugar de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal do Instituto Cultural, cujo anúncio do aviso de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2011. A referida lista
é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 do artigo 57.º do
ETAPM.
Instituto Cultural, aos 16 de Junho de 2011.
O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

（是項刊登費用為 $910.00）

(Custo desta publicação $ 910,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

公 告

Anúncio

按照社會文化司司長於二零一零年六月二日之批示，經於二
零一零年七月二十八日第三十期《澳門特別行政區公報》第二
組刊登，現以考核方式進行普通入職開考的通告，以錄取二十
名首席督察實習員，以便填補根據九月二十五日第50/95/M
號法令核准的旅遊局人員編制內特別職程監察範疇第一職階
首席督察五缺，現根據該開考通告第六款的規定，公佈知識
考試及格並獲准進入專業面試的准考人名單和面試日期、
時間及地點，名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多
利大廈14樓旅遊局告示板以供查閱，亦可瀏覽旅遊局網頁
http://www.macautourism.gov.mo/industry。

Faz-se público que por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Junho de 2010, nos
termos do n.º 6 do aviso de abertura do respectivo concurso, se
encontra afixada, no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 14.º andar, Macau, podendo
também ser consultada no «website»: http://www.macautourism.
gov.mo/industry, a lista nominativa dos candidatos aprovados na
prova escrita de conhecimentos e admitidos à entrevista profissional, e a data, hora e local da entrevista referente ao concurso
comum, de ingresso, com prestação de provas, para admissão
de vinte inspectores principais estagiários, com vista ao preenchimento de cinco vagas de inspector principal, 1.º escalão, da
carreira especial, da área de inspecção, do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços de Turismo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 50/95/M, de 25 de Setembro, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho de 2010.
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Direcção dos Serviços de Turismo, aos 15 de Junho de 2011.

二零一一年六月十五日於旅遊局
局長

安棟樑

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

體 育 發 展 局

INSTITUTO DO DESPORTO

公 告

Anúncio

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三
款的規定，現將填補體育發展局人員編制第一職階首席特級行
政技術助理員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉升開
考的准考人臨時名單張貼在澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一
座四字樓體育發展局行政財政處。有關開考的公告已刊登於二
零一一年五月二十五日第二十一期《澳門特別行政區公報》第
二組內。
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 encontra afixada, na Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Complementar do
Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, a lista provisória do concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal deste Instituto,
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II
Série, de 25 de Maio de 2011, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, em vigor.
A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

二零一一年六月十四日於體育發展局
Instituto do Desporto, aos 14 de Junho de 2011.
局長

黃有力

O Presidente do Instituto, Vong Iao Lek.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

通 告

Aviso

澳門大學教務委員會於二零一一年五月三十日第六次會議
決議將『專業以外科目』之中文及葡文名稱修訂如下：
中文名稱：『專業以外科目』修訂為『分類選修科目』；
葡文名稱：“Disciplinas de Distribuição/Diversidade”修
訂為“Disciplinas de Opção da Distribuição/Diversidade”。
二零一一年六月二十二日於澳門大學

O Senado da Universidade de Macau, na sua 6.ª sessão realizada no dia 30 de Maio de 2011, deliberou alterar a designação,
em chinês e português, das «Disciplinas de Distribuição/Diversidade»:
É alterada a designação em chinês “專業以外科目” para “分類
選修科目”;
É alterada a designação em português «Disciplinas de Distribuição/Diversidade» para «Disciplinas de Opção da Distribuição/Diversidade».
Universidade de Macau, aos 22 de Junho de 2011.

校長
（是項刊登費用為 $852.00）

趙偉

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei.
(Custo desta publicação $ 852,00)
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澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

公 告

Anúncio

第02/DOA/2011號公開招標

Concurso público n.º 02/DOA/2011

茲公佈，根據澳門特別行政區社會文化司司長於二零一一
年六月十三日作出的批示，現為“位於新口岸巴黎街242號南
岸花園二樓平台澳門理工學院南岸學生宿舍提供十七個月的管
理服務”進行公開招標。
該服務為期十七個月，由二零一一年八月一日起至二零
一二年十二月三十一日止。
在本公告刊登之日起，有意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計劃書
和承投規則。
投標書的有效期為90日，由開啟投標書當日起計算。
有意競投者，請於二零一一年六月二十七日上午十時整在
澳門理工學院工程暨採購處集合聽標。
競投人須在二零一一年七月七日下午5:45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
元整（$50,000.00）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。
開啟投標書定於二零一一年七月八日上午十時在羅理基博
士大馬路澳門理工學院匯智樓一樓二號演講廳舉行。
二零一一年六月十六日於澳門理工學院
院長

李向玉

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de
Junho de 2011, se encontra aberto o concurso público para a
«Prestação de serviços de gestão na Residência de Estudantes
no Edifício Nam Ngon da responsabilidade do Instituto Politécnico de Macau», sito na Rua de Paris, no NAPE, n.º 242, 2.º
andar, Terraço do Edifício Nam Ngon.
O prazo de duração da prestação dos serviços é de dezassete
meses, contados de 1 de Agosto de 2011 a 31 de Dezembro de
2012.
O programa do concurso e o caderno de encargos encontram
‑se disponíveis, para efeitos de consulta e aquisição, durante o
horário de expediente, na Divisão de Obras e Aquisições do
Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luis Gonzaga
Gomes, em Macau, a partir da data da publicação deste anúncio.
As propostas do concurso são válidas até 90 dias, contados a
partir da data de abertura das mesmas.
Os concorrents devem encontrar-se pelas 10,00 horas do dia
27 de Junho de 2011 na Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, para ouvirem a explicação do programa do concurso.
Os concorrentes devem entregar as suas propostas do concurso na Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico
de Macau, dentro do horário normal de expediente, até às 17,45
horas do dia 7 de Julho de 2011.
Devem os concorrentes prestar uma caução provisória, no valor de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), mediante depósito no
Serviço de Contabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico
de Macau, ou mediante garantia bancária.
A abertura das propostas do concurso realizar-se-á no Anfiteatro II, 1.º andar do Edifício Wui Chi do Instituto Politécnico
de Macau, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, pelas
10,00 horas do dia 8 de Julho de 2011.
Instituto Politécnico de Macau, aos 16 de Junho de 2011.
O Presidente do Instituto, Lei Heong Iok.

（是項刊登費用為 $1,703.00）

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

公 告

Anúncios

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開
宣佈，根據社會文化司司長於二零一一年六月八日作出的批
示，現就以總額承投制度的工程“第E2號工程——東望洋賽道
廣播系統安裝工程、賽道電視訊號系統及電視機安裝工程、閉

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Comissão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 8 de Junho de 2011, se encontra aberto o
concurso público para adjudicação da empreitada por preço
global denominada «Obra N.º E2 — Obras de instalação de
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路電視設備安裝工程、戶外顯示器安裝工程——第五十八屆澳
門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。
1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：格蘭披治大賽車大樓、臨時停車場及東望洋
賽道。
4. 承投工程目的：此項工程之內容是於賽道上安裝一套大
會廣播系統，安裝電視機及電視訊號系統，並接收及轉播大會
訊號給電視系統使用，以及於賽車大樓、臨時車房及維修站安
裝閉路電視系統、賽道戶外大型顯示器之安裝，上述項目包括
所有線路之鋪設、接駁、測試及供應所需之設備。
5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。
6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標儀式
結束後起計。
7. 承投類型：以總額承投。
8. 臨時保證金：澳門幣貳拾萬元正（$200,000.00），可以
以現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金輔助組或以支
付“澳門格蘭披治大賽車委員會”及註明用途的銀行擔保或保
險擔保方式提交。
9. 確定保證金：判給總價百分之五。
10. 底價：不設底價。
11. 接納條件：投標人必須具有土地工務運輸局的施工註冊
登記。
12. 交標地點、日期及時間：直至二零一一年七月二十八日
下午五時三十分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披
治賽車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。
13. 講解會：有意者可於二零一一年六月二十九日上午十一
時三十分，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一
樓澳門格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。
14. 開標地點、日期及時間：
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sistemas de difusão sonora no Circuito da Guia, obras de instalação de cabos para sinal TV e monitores no Circuito da Guia,
instalação de equipamento de vídeo em circuito fechado-CCTV
e de instalação do “day-night LED display screen” para o 58.º
Grande Prémio de Macau».
1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande
Prémio de Macau.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: no Edifício do Grande Prémio,
nas garagens provisórias e no Circuito da Guia.
4. Objecto da empreitada: a presente obra refere-se à montagem de um sistema de difusão sonora no circuito, instalação
de cabos e sinal de recepção e transmissão para as TV’s e monitores de uso da Comissão, instalação de sistema de gravação
«Digital Video Recording» (DVR), montagem de um sistema de
TV de circuito fechado para uso no Edifício do Grande Prémio
e nas garagens permanentes e provisórias, montagem de monitores gigantes exteriores, incluindo toda a distribuição de cabos,
ligação, teste e fornecimento de todo o equipamento necessário
para as supramencionadas obras.
5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do
caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
8. Caução provisória: $200 000,00 (duzentas mil patacas),
podendo ser prestada por depósito de numerário ou cheque
visado a entregar no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo da
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços
de Turismo ou por garantia bancária ou seguro-caução, à ordem
da Comissão do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o fim a que se destina.
9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes para execução de obras.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às
17,30 horas do dia 28 de Julho de 2011.
13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lugar às 11,30 horas do dia 29 de Junho de 2011, na Comissão do
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
日期及時間：二零一一年七月二十九日下午三時。

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dia e hora: 29 de Julho de 2011, pelas 15,00 horas.
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開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日
第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現
之疑問。
投標人的合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，
此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權書。
15. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar
presentes ao acto público de abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos
documentos apresentados a concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:

a）價格 70%；
b）工期 15 %；

a) Preço: 70%;

c）施工計劃 5%；

b) Prazo de execução: 15%;
c) Plano de trabalhos: 5%;

d）同類型之施工經驗 10%。

d) Experiência em obras semelhantes: 10%.

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa
do concurso.

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e
exame do processo do concurso:
Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

門格蘭披治大賽車委員會。
時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦
公時間內。
價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e
durante o horário normal de expediente;
Preço: $500,00 (quinhentas patacas).

二零一一年六月十四日於澳門格蘭披治大賽車委員會
協調員

安棟樑

（是項刊登費用為 $3,872.00）

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公
開宣佈，根據社會文化司司長於二零一一年六月八日作出的
批示，現就以總額承投制度的工程“第4號工程——製造及放
置防撞車胎及Te c p r o防撞欄工程、圍欄、站台及賽道維修工
程——第五十八屆澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：東望洋賽車賽道。
4. 承投工程目的：此項工程內容是建造、拆卸及存倉一個
臨時的金屬行人天橋、於維修站保護牆安裝及拆卸保護網、於
行人及行車天橋安裝夾板、製造攝影記者及旗手站台，維修及
髹漆賽道的保護牆，以及於賽事期間供應修補賽道的物料。以

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 14 de Junho de
2011.
O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.
(Custo desta publicação $ 3 872,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Comissão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 8 de Junho de 2011, se encontra aberto o
concurso público para adjudicação da empreitada por preço
global denominada «Obra N.º 4 — Obras de manufacturação e
colocação de barreiras de pneus e Tecpro e obras de vedação,
plataformas e conservação geral do circuito para o 58.º Grande
Prémio de Macau».
1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande
Prémio de Macau.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Circuito da Guia.
4. Objecto da empreitada: a referida obra tem como objecto
a construção de uma passagem aérea metálica para peões, a
sua posterior desmontagem e armazenamento, a montagem e
posterior desmontagem da rede de protecção no pitwall, de vedações em contraplacado e em rede para viadutos e passagens, a
construção de plataformas nos postos dos comissários de pista,
para fotógrafos, as reparações e pinturas dos muros do circuito
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及製造及安裝有防撞膠皮覆蓋的防撞車呔、安裝防撞墊褥及防
撞路緣膠帶於東望洋賽道部分的彎位，包括製造及安裝所有需
要的配件。
5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。
6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標儀式
結束後起計。
7. 承投類型：以總額承投。
8. 臨時保證金：澳門幣拾陸萬元正（$160,000.00），可以
以現金或保付支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金輔助組或
以支付“澳門格蘭披治大賽車委員會”及註明用途的銀行擔保
或保險擔保方式提交。
9. 確定保證金：判給總價百分之五。
10. 底價：不設底價。
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e o fornecimento de materiais para eventuais reparações do
circuito durante as competições, assim como a manufacturação
e montagem de barreiras de pneus de protecção com cobertura
de mantas de borracha e a montagem de colchões de protecção
e de lancis plásticos biselados (kerbs) em algumas das curvas
do Circuito da Guia, incluindo toda a produção e instalação dos
respectivos acessórios necessários e a montagem de barreiras
Tecpro.
5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do
caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
8. Caução provisória: $160 000,00 (cento e sessenta mil patacas), podendo ser prestada por depósito de numerário ou
cheque visado a entregar no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos
Serviços de Turismo ou por garantia bancária ou seguro-caução,
à ordem da Comissão do Grande Prémio de Macau devendo ser
especificado o fim a que se destina.
9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

11. 接納條件：投標人必須具有土地工務運輸局的施工註冊
登記。
12. 交標地點、日期及時間：直至二零一一年七月二十七日
下午5時30分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽
車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。
13. 講解會：有意者可於二零一一年六月二十九日上午十
時，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳門
格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。
14. 開標地點、日期及時間：

10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes para execução de obras.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às
17,30 horas do dia 27 de Julho de 2011.
13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lugar às 10,00 horas do dia 29 de Junho de 2011, na Comissão do
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
日期及時間：二零一一年七月二十八日下午三時。
開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日
第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現
之疑問。
投標人的合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，
此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權書。
15. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕
a）價格 70%；
b）工期 15 %；

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dia e hora: 28 de Julho de 2011, pelas 15,00 horas.
Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar
presentes no acto público de abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos
documentos apresentados a concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:
a) Preço: 70%;
b) Prazo de execução: 15%;
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c）施工計劃 5%；

c) Plano de trabalhos: 5%;

d）同類型之施工經驗 10%。

d) Experiência em obras semelhantes: 10%.
O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa
do concurso.

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e
exame do processo do concurso:

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦
公時間內。
價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e
durante o horário normal de expediente;
Preço: $500,00 (quinhentas patacas).

二零一一年六月十四日於澳門格蘭披治大賽車委員會
協調員

安棟樑

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 14 de Junho de
2011.
O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

（是項刊登費用為 $3,872.00）

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

公 告
Anúncios

“新口岸區道路整治工程——第一期”
公開招標競投
1. 招標實體：土地工務運輸局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：新口岸高北京街、上海街及宋玉生廣場圍繞
之行車道及步行街。
4. 承攬工程目的：美化街道及重整下水道。
5. 最長施工期：300 天（三百天）。
6. 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。
7. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$350,000.00（澳門幣叁拾伍萬元整），以現
金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，
須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定
擔保之追加）。

Concurso público para «Empreitada do reordenamento viário
do ZAPE, Fase 1»
1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: arruamentos e via pedonal envolvente pelas Rua de Pequim, Rua de Xangai e Alameda Dr.
Carlos d’Assumpcão.
4. Objecto da empreitada: melhoramento dos arruamentos e
reordenamento do sistema de drenagem.
5. Prazo máximo de execução: 300 (trezentos) dias.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.
8. Caução provisória: $350 000,00 (trezentas e cinquenta mil
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
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10. Preço base: não há.

10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊申請的批准。
12. 交標地點、日期及時間：

11. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de obras,
bem como as que à data do concurso tenham requerido a sua
inscrição, neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局地下接待暨一般文書處理科。
截止日期及時間：二零一一年七月十五日（星期五）中午
十二時正。

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT,
sita na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, r/c,
Macau;
Dia e hora limite: dia 15 de Julho de 2011, sexta-feira, até às
12,00 horas.
13. Local, dia e hora do acto público:

13. 公開開標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局四樓會議室。
日期及時間：二零一一年七月十八日（星期一）上午九時
三十分。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 4.º andar, Macau;
Dia e hora: dia 18 de Julho de 2011, segunda-feira, pelas 9,30
horas.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao 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.
14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do
processo:

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局二字樓基礎建設廳。
時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時
三十分至十七時）。
於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：
$290.00（澳門幣貳佰玖拾元整）。

Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sita
na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 2.º andar,
Macau;
Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas).
Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solicitadas cópias do processo do concurso ao preço de $290,00 (duzentas e noventa patacas).
15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:

15. 評標標準及其所佔之比重：

— Preço razoável: 60%;

——合理造價60%；

— Plano de trabalhos: 10%;
——工作計劃10%；

— Experiência e qualidade em obras executadas: 18%;

——施工經驗及質量18%；

— Integridade e honestidade: 12%.

——廉潔誠信12%。

16. Junção de esclarecimentos:

16. 附加的說明文件：由二零一一年六月二十九日至截標日
止，投標者可前往馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司
大樓土地工務運輸局二字樓基礎建設廳，以了解有否附加之說
明文件。

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 10 de Junho de 2011.

二零一一年六月十日於土地工務運輸局
局長
（是項刊登費用為 $3,393.00）

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Infra-estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II,
Edifício CEM, n.os 32-36, 2.º andar, Macau, a partir de 29 de
Junho de 2011, inclusive, e até à data limite para a entrega das
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

賈利安

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.
(Custo desta publicação $ 3 393,00)
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茲特公告，有關公佈於二零一一年六月八日第二十三期
《澳門特別行政區公報》第二組的「菩提社會服務大樓工程」
公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定作出解答，
及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門
馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土地工務運輸
局三字樓公共建築廳查閱。

二零一一年六月十五日於土地工務運輸局

局長

賈利安
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Faz-se saber que em relação ao concurso público para a execução da «Obra de construção do edifício de Serviços Sociais de
Pou Tai», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 2011, foram
prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.º do programa
do concurso, e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo
do concurso.
Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar encontram-se disponíveis para consulta durante o horário de expediente no Departamento de Edificações Públicas da Direcção dos
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, sita na Estrada
de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 3.º andar, Macau.
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 15 de Junho de 2011.
O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

（是項刊登費用為 $676.00）

(Custo desta publicação $ 676,00)

“土地工務運輸局/交通事務局新大樓——購買

Concurso público para
«Edifício Novo da DSSOPT/DSAT — Aquisição de Mobiliário
– Fase IV»

辦公室傢俱——第四期”
公開招標競投
1. 招標實體：土地工務運輸局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 使用地點：土地工務運輸局/交通事務局新大樓六至二十
樓。
4. 承投購置物品之目的：為上述新辦事處購買辦公室文件
櫃。
5. 最長交貨期連安裝期：60天（六十天）。
6. 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。
7. 臨時擔保：$100,000.00（澳門幣壹拾萬元整），以現金
存款或法定銀行擔保之方式提供。
8. 確定擔保：判給總金額的4%；以現金存款或法定銀行擔
保之方式於判給後提供。
9. 參加條件：商業登記證明或最近繳付營業稅的收據中有
從事與招標項目相關業務的實體。
10. 交標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局地下接待暨一般文書處理科。
截止日期及時間：二零一一年七月十一日（星期一）中午
12:00。

1. Entidade responsável pelo concurso: Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de colocação das mobílias: do 6.º ao 20.º andar do
Novo Edifício da DSSOPT/DSAT.
4. O objectivo da aquisição de bens: aquisição de armários de
arquivo para os novos escritórios.
5. Prazo máximo para o fornecimento das mobílias e instalação: 60 dias (sessenta dias).
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, contado a partir da data do acto
público do concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do concurso.
7. Caução provisória: é de $100 000,00 (cem mil patacas), a ser
prestada mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária
aprovada nos termos legais.
8. Caução definitiva: é de 4% do preço total da adjudicação, a
ser prestada após a adjudicação mediante depósito em dinheiro
ou garantia bancária aprovada nos termos legais.
9. Condições de admissão: as entidades que exerçam actividades relacionadas com o objecto do concurso e que constam da
certidão de registo comercial ou do recibo último de pagamento
da contribuição industrial.
10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da
DSSOPT, situada na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM,
n. os 32-36, r/c.
Dia e hora limite: dia 11 de Julho de 2011, segunda-feira, até
às 12,00 horas.
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11. Local, dia e hora do acto público do concurso:

11. 公開開標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局四樓會議室。
日期及時間：二零一一年七月十二日（星期二）上午9:30。
*根據第63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，及對所
提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應
出席開標。
12. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

Local: sala de reunião da DSSOPT, situada na Estrada de D.
Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 4.º andar.
Dia e hora: dia 12 de Julho de 2011, terça-feira, pelas 9,30 horas.
* Para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, os concorrentes ou os seus representantes
deverão estar presentes no acto público do concurso para
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos
apresentados no concurso.
12. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção da
respectiva cópia:

——地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大
樓土地工務運輸局三字樓公共建築廳。

Local: Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT,
situado na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 3.º
andar.

——時間：辦公時間內（上午9:00至12:45及下午2:30至
Hora: horário de expediente, (das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas).

5:00）。
於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$50.00
（澳門幣伍拾元整）。
13. 遞交樣本之地點、日期及時間：

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solicitadas cópias do processo de concurso ao preço de $50,00 (cinquenta patacas).
13. Local, dia e hora para entrega das amostras:
Local: do 6.º ao 20.º andar do Novo Edifício situado na Estrada de D. Maria II.

——地點：馬交石炮台馬路新大樓六至二十樓。
——日期及時間：二零一一年七月十八日（星期一）上午
9:00至12:00。

Dia e hora limite: dia 18 de Julho de 2011, segunda-feira, das
9,00 às 12,00 horas.
14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:

14. 判給標準及其所佔之比重：
——合理價格 50%

— Preço razoável: 50%;

——交貨期連安裝期 5%

— Prazo de fornecimento das mobílias e instalação: 5%;
— Qualidade e aplicabilidade: 40%;

——質量及適用性 40%

— Concepção para protecção do ambiente: 5%.

——環保概念 5%
15. 附加的說明文件：由二零一一年六月二十九日至截標日
止，投標者可前往馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司
大樓土地工務運輸局三字樓公共建築廳，以了解有否附加之說
明文件。
16. 倘因颱風或不可抗力之原因而導致本局停止辦公，則原
定的截標或開標日期及時間將按招標方案第5.6.3及第7.1點而改
動。

16. Em caso de encerramento destes serviços por causa de
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo
de entrega das propostas ou a data e a hora do acto público do
concurso estabelecidas, serão alterados de acordo com os pontos n.os 5.6.3 e 7.1 do programa do concurso.
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpores,
aos 17 de Junho de 2011.

二零一一年六月十七日於土地工務運輸局
局長
（是項刊登費用為 $3,638.00）

Esclarecimentos adicionais: os concorrentes poderão comparecer no Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT,
situado na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 3.º
andar, a partir de 29 de Junho de 2011 até à data limite para a
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais
esclarecimentos adicionais.

賈利安

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.
(Custo desta publicação $ 3 638,00)
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“巴士及重型車停車場設計連建造承包工程”
公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：路氹城機場大馬路輕軌車廠旁邊。
4. 承攬工程目的：設計連建造巴士及重型車停車場。
5. 最長施工期：150天（一百五十天）。
6. 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。
7. 承攬類型：以總額承攬，土地平整的開挖及回填部份以
系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$500,000.00（澳門幣伍拾萬元整），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，
須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確
定擔保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊/續期申請的批准。
12. 交標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局地下接待暨一般文書處理科。
截止日期及時間：二零一一年七月十九日（星期二）中午
十二時正。
13. 公開開標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局四樓會議室。
日期及時間：二零一一年七月二十日（星期三）上午九時
三十分。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。
14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓土
地工務運輸局二字樓基礎建設廳。
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Concurso público para «Empreitada de concepção e
construção do Parque de Estacionamento de Automóveis
Pesados e de Autocarros»
1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: junto da oficina do Metro Ligeiro na Avenida do Aeroporto do Cotai.
4. Objecto da empreitada: concepção e construção do parque
de estacionamento de automóveis pesados e de autocarros.
5. Prazo máximo de execução: cento e cinquenta dias (150
dias).
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
7. Tipo de empreitada: por preço global, a parte da escavação
e da repavimentação do aplanamento do terreno é por série de
preços.
8. Caução provisória: $500 000,00 (quinhentas mil patacas),
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de obras,
bem como as que à data do concurso tenham requerido a sua
inscrição, neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT,
sita na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, r/c, Macau;
Dia e hora limite: dia 19 de Julho de 2011, terça-feira, até às
12,00 horas.
13. Local, dia e hora do acto público:
Local: Sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 4.º andar, Macau;
Dia e hora: dia 20 de Julho de 2011, quarta-feira, pelas 9,30
horas.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao 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 eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados
no concurso.
14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do
processo:
Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sita na
Estrada de D. Maria II, Edifício CEM, n.os 32-36, 2.º andar, Macau;
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Hora: horário de expediente.

時間：辦公時間內。

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solicitadas cópias do processo do concurso ao preço de $190,00 (cento
e noventa patacas).

價格：$190.00（澳門幣壹佰玖拾元整）。
15. 評標標準及其所佔之比重：

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

——合理造價：60%；

— Preço razoável: 60%;
——設計概念：10%；

— Concepção do projecto: 10%;
— Plano de trabalhos: 8%;

——工作計劃：8%；

— Experiência e qualidade em obras: 10%;

——施工經驗及質量：10%；

— Integridade e honestidade: 12%.
——廉潔誠信：12%。

16. Junção de esclarecimentos:

16. 附加的說明文件：由二零一一年六月三十日至截標日
止，投標者可前往馬交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司
大樓土地工務運輸局二字樓基礎建設廳，以了解有否附加之說
明文件。

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Infra-estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II,
Edifício CEM, n.os 32-36, 2.º andar, Macau, a partir de 30 de
Junho de 2011, inclusive, e até à data limite para a entrega das
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 16 de Junho de 2011.

二零一一年六月十六日於土地工務運輸局
局長

賈利安

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

（是項刊登費用為 $3,295.00）

(Custo desta publicação $ 3 295,00)

港 務 局

CAPITANIA DOS PORTOS

公 告

Anúncio

根據十二月二十一日第87/89/M號法令所核准，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，現把填補本局人員編制內技術
輔助人員組別第一職階首席特級行政技術助理員四缺，以審查
文件方式進行限制性普通晉升開考的報考人臨時名單張貼於媽
閣斜坡港務局（水師廠）行政及財政廳/行政處/人事科。其開
考公告已刊登於二零一一年五月二十五日第二十一期《澳門特
別行政區公報》第二組內。
按照上述通則第五十七條第五款規定，該名單被視為確定
名單。

Torna-se público que se encontra afixada no Departamento
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção
de Pessoal da Capitania dos Portos, sita na Rampa da Barra,
Quartel dos Mouros, a lista provisória do concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
quatro lugares de assistente técnico administrativo especialista
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio do
quadro de pessoal desta Capitania, cujo anúncio de abertura
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2011, nos
termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau (ETAPM), 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.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

二零一一年六月八日於港務局

Capitania dos Portos, aos 8 de Junho de 2011.
局長
（是項刊登費用為 $1,018.00）

黃穗文

A Directora, Wong Soi Man.
(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS
E GEOFÍSICOS

地  球  物  理  暨  氣  象  局
名 單

Lista
地球物理暨氣象局為填補人員編制內技術輔導員職程之第
一職階首席特級技術輔導員五缺，經於二零一一年四月二十日
第十六期《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開考公告。現公布應考人評核
成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da
carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direcção
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por aviso cujo
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2011:
valores

Candidatos aprovados:

1.º 譚志文 ........................................................................9.51

1.º Tam Chi Man aliás Benedito Tam.................................. 9,51

2.º 陳榮紹 ........................................................................9.29

2.º Chan Weng Sio................................................................. 9,29

3.º 勞思遠 ........................................................................9.25

3.º Lo Si Iun........................................................................... 9,25

4.º 羅崇美 ........................................................................9.11

4.º Lo Song Mei .................................................................... 9,11

5.º 殷偉基 ........................................................................9.03

5.º Ian Vai Kei........................................................................ 9,03

按照十二月二十一日第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之日起計十個
工作天內向核准招考的實體提起訴願。
（經二零一一年六月十三日運輸工務司司長的批示確認）

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, com as alterações introduzidas
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 os
Transportes e Obras Públicas, de 13 de Junho de 2011).

二零一一年六月十六日於地球物理暨氣象局

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 16 de
Junho de 2011.

典試委員會：
主席：資訊處處長

Júri:

陳鴻傑

Presidente: Chan Hong Kit, chefe da Divisão de Informática.

委員：處理暨電訊中心主任

梁永權

首席顧問高級技術員

林國揚

Vogais: Leong Weng Kun, chefe do Centro de Processamento
e Telecomunicações; e
Lam Kuok Ieong, técnico superior assessor principal.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

公 告

Anúncio

根據八月三日第14/2009號法律及經十二月二十八日第
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
《澳門公共行政工作人員通則》的規定，茲通知現為地球物理
暨氣象局人員進行以文件審閱及有限制方式的普通晉升開考，
以填補地球物理暨氣象局人員編制內氣象高級技術員職程之第
一職階首席顧問氣象高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理
暨氣象局之告示板上。報考申請應自本公告於《澳門特別行政

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de acesso, condicionado, documental, apenas para os funcionários da
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos termos
definidos na Lei n.º 14, de 3 de Agosto, e no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 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, para o preenchimento de um lugar de meteorologista
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de meteorologista do
quadro de pessoal dos SMG.
Mais informa que o aviso de abertura do referido concurso se
encontra afixado no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, s/n, Taipa Grande, Taipa, e que o prazo para a apresentação
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de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau.

區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。
二零一一年六月十六日於地球物理暨氣象局

局長

6895

馮瑞權

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 16 de
Junho de 2011.
O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

交 通 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

名 單
Lista
交通事務局為填補人員編制高級技術員人員組別第一職階
首席顧問高級技術員一缺，經於二零一一年六月一日第二十二
期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件、有限制方
式進行普通晉級開考的公告。現公布報考人臨時名單如下：
被接納的准考人：

Candidato admitido:

鄭岳威。
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第五
款之規定，本名單被視為確定名單。
二零一一年六月十四日於交通事務局

Chiang Ngoc Vai.
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, vigente.
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 de
Junho de 2011.

典試委員會：
主席：局長

Provisória do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão,
do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2011:

O Júri:

汪雲

Presidente: Wong Wan, director.
正選委員：廳長

羅誠智

廳長

鄺偉卓

（是項刊登費用為 $1,184. 00）

Vogais efectivos: Lo Seng Chi, chefe de departamento; e
Kuong Vai Cheok, chefe de departamento.
(Custo desta publicação $ 1 184,00)

